Проект рішення
Про порядок денний 25-ї чергової сесії
Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 25-ї чергової сесії :
1. Про розгляд постанови Пустомитівської районної виборчої комісії від
16.05.2017 № 73 «Про заміщення депутатів Пустомитівської районної ради»
(доповідає голова Пустомитівської районної виборчої комісії Леся Галань).
2. Про розгляд звернення депутата Пустомитівської районної ради М.Ярець
від 17.05.2017 року (доповідає депутат районної ради Марія Ярець).
3. Про Стратегію розвитку Пустомитівського району на період до 2025 року
(доповідає провідний науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних
досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», кандидат економічних наук
Петро Жук).
4. Про виконання цільових програм, фінансування яких у 2016 році
здійснювалось з районного бюджету, та зняття з контролю програм, термін дії
яких закінчився в 2016 році (доповідають: голова постійної комісії з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків, розробники районних
цільових програм).
5. Про поширення дії окремих районних цільових програм на бійців
добровольчих формувань, які отримали посвідчення бійця-добровольця АТО, але
не отримали посвідчення учасника бойових дій (доповідає голова постійної
комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
6. Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січеньберезень 2017 року (доповідає начальник фінансового управління районної
держадміністрації Любомир Максим).
7. Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січеньквітень 2017 року та внесення змін до його показників (доповідають: начальник
фінансового управління районної держадміністрації Любомир Максим, голова
постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор
Васьків).
8. Про внесення змін до рішень районної ради (доповідає голова постійної
комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
9. Про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям
Пустомитівського району (доповідає голова постійної комісії з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
10. Про введення двох ставок посад для відділу культури Пустомитівської
районної державної адміністрації (доповідає голова постійної комісії з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
11. Про часткове спрямування обсягу вільного залишку коштів районного
бюджету, що склався станом на 1 січня 2017 року (доповідає голова постійної

комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
12. Про підсумки опалювального сезону 2016\2017 рр. та завдання на новий
опалювальний сезон (доповідає начальник відділу житлово-комунального
господарства та будівництва районної держадміністрації Любов Рибак).
13. Про стан розвитку молодіжної політики в Пустомитівському районі
(доповідає завідувач сектору молоді та спорту районної держадміністрації
Євген Гладиш, співдоповідає голова постійної комісії з питань культури,
туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту Андрій Добрянський ).
14. Про діяльність музеїв на території Пустомитівського району
(доповідає в.о.начальника відділу культури районної держадміністрації
Наталія Римар).
15. Про соціальну роботу з сім’ями, які перебувають у складних життєвих
обставинах (доповідає директор Пустомитівського районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді Тетяна Стахів).
16. Про звіт постійної комісії районної ради з питань культури, туризму,
молодіжної політики, фізичної культури і спорту (доповідає голова постійної
комісії Андрій Добрянський).
17. Про хід проведення сільськогосподарськими підприємствами району
комплексу весняно-польових робіт (доповідає начальник відділу агропромислового
розвитку районної держадміністрації Ігор Либик).
18. Про передачу Сокільницькій сільській раді будинку в с. Сокільники по
вул. Данила Галицького, що перебуває у спільній власності територіальних
громад Пустомитівського району, в оперативне управління (доповідає голова
постійної комісії з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
19. Про розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості
будівництва об’єктів у 2017 році в Пустомитівському районі (доповідає голова
постійної комісії з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
20. Про звіт постійної комісії районної ради з питань містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку
(доповідає голова постійної комісії Олег Фар’ян).
21. Про розгляд рішення Миколаївської районної ради від 13.04.2017 №170
«Про звернення Миколаївської районної ради щодо створення Миколаївського
госпітального округу з центром у м.Миколаєві» (доповідає секретар постійної
комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї,
материнства, дитинства Ірина Вишинська, співдоповідає головний лікар
Пустомитівської ЦРЛ Іван Лабай).
22. Про роботу комунального підприємства «Соціальні гарантії»
Пустомитівської районної ради у 2016 році та за І квартал 2017 року (доповідає
директор КП «Соціальні гарантії» Тарас Савка, співдоповідає секретар
постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї,
материнства, дитинства Ірина Вишинська).
23. Про створення в структурі виконавчого апарату районної ради відділу
внутрішнього фінансового аудиту (доповідає голова постійної комісії з питань
депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку Марія
Вертас).
24. Про внесення змін до списку присяжних для Пустомитівського

районного суду Львівської області (доповідає голова постійної комісії з питань
депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку Марія
Вертас).
25. Про внесення змін до пункту 2 рішення районної ради від 24.03.2017
№282 «Про затвердження Статуту Комунального Закладу Пустомитівської
районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня» в новій редакції та
його структури» (доповідає голова постійної комісії з питань депутатської
діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку Марія Вертас).
26. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
смт.Щирець Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської
області (доповідає голова постійної комісії з питань використання землі та
регулювання земельних ресурсів Григорій Гуль).
27.Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
с.Сердиця Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської області
(доповідає голова постійної комісії з питань використання землі та регулювання
земельних ресурсів Григорій Гуль).
28. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення з метою надання в оренду
ТзОВ «Агролайф-Інвест» на території Давидівської сільської ради
Пустомитівського району Львівської області (за межами населеного пункту)
(доповідає голова постійної комісії з питань використання землі та регулювання
земельних ресурсів Григорій Гуль).
29. Різне.

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення

Про Стратегію розвитку Пустомитівського району
на період до 2025 року.
Розглянувши проект Стратегії розвитку Пустомитівського району на
період до 2025 року, розроблений ДУ «Інститут регіональних досліджень імені
М.І.Долішнього НАН України» у 2017 році, враховуючи висновок постійної
комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку,
промисловості, паливно-енергетичного комплексу від 16.05.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Стратегію розвитку Пустомитівського району на період до
2025 року згідно з додатком.
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про виконання цільових галузевих соціально-економічних та культурних
програм, фінансування яких у 2016 році здійснювалось з районного бюджету
та зняття з контролю програм, термін дії яких закінчився в 2016 році.
Керуючись пп. 16) п.1. ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ознайомившись із звітами розробників цільових галузевих соціальноекономічних та культурних програм Пустомитівського району про їх виконання,
зокрема, про використання коштів, виділених у 2016 році з районного бюджету,
беручи до уваги висновки постійних комісій районної ради, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіти розробників галузевих соціально-економічних та
культурних програм, фінансування яких у 2016 році здійснювалось з районного
бюджету, про виконання наступних програм:
1.1. Цільова програма щодо надання соціальних гарантій малозабезпеченим
верствам населення Пустомитівського району, що фінансується за рахунок коштів
районного бюджету на 2016 рік.
1.2. Районна програма підтримки діяльності Пустомитівської районної
асоціації інвалідів ЛОЇ ВОІ СОІУ на 2016 рік.
1.3. Цільова програма підтримки комунального підприємства «Соціальні
гарантії» Пустомитівської районної ради на 2016 рік.
1.4. Програма підтримки розвитку тваринництва (спеціальна дотація
особистим селянським господарствам на утримання 3-ох і більше корів молочного
напряму продуктивності) на 2016 рік.
1.5. Програма часткової компенсації вартості придбання племінних
(генетичних) ресурсів овець на 2016 рік.
1.6. Програма підтримки розвитку тваринництва (фінансова підтримка
сільськогосподарських підприємств за утримання поголів'я корів молочного
напряму продуктивності) Пустомитівського району на 2016 рік.
1.7. Програма часткового відшкодування витрат, пов’язаних із штучним
осіменінням маточного поголів’я ВРХ в особистих селянських господарствах на
2016 рік.
1.8. Програма підтримки розвитку рослинництва (спеціальна дотація
сільськогосподарським підприємствам та організаціям за посіяні зернові
сільськогосподарські культури) на 2016 рік.)
1.9. Районна Програма підтримки діяльності ДЮСШ «Тризуб» на 2016 рік.
1.10. Районна Програма підтримки діяльності ДЮСШ «Надія» на 2016 рік.
1.11. Районна програма підтримки діяльності районної організації
спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України на 2016
рік.
1.12. Програма підтримки районного товариства української мови
ім.Т.Шевченка «Просвіта» на 2016 рік.
1.13. Районна програма поповнення бібліотечних фондів на 2016 рік.
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1.14. Програма організації та проведення І міжнародного фестивалю духових
оркестрів «Мідні барви Оброшина 2016».
1.15. Програма по збереженню об’єктів культурної спадщини
Пустомитівського району на 2016 рік.
1.16. Програма «Стратегія розвитку системи соціальних послуг для сім‘ї,
дітей та молоді у Пустомитівському районі на 2013-2016 роки».
1.17. Програма розвитку фізичної культури та спорту у Пустомитівському
районі на 2014-2016 роки.
1.18. Програма забезпечення введення в промислову експлуатацію Єдиної
інформаційної-аналітичної системи «Діти» в службі у справах дітей
Пустомитівської районної державної адміністрації.
1.19. Програма матеріально-технічного забезпечення підшефної військової
частини А2166 на 2016 рік.
1.20. Програма матеріально-технічного забезпечення військової частини
А4114 на 2016 рік.
1.21. Програма матеріально-технічного забезпечення підшефної військової
частини А4324 на 2016 рік.
1.22. Програма пожежної та техногенної безпеки Пустомитівського району,
направлена на забезпечення функціонування 25 Державної пожежно-рятувальної
частини ГУ ДСНС України у Львівській області на 2016 рік..
1.23. Районна програма сприяння діяльності Управління Державної
казначейської служби України у Пустомитівському районі Львівської області.
1.24. Районна програма сприяння діяльності управлінню Держспоживслужби
у Пустомитівському районі на 2016 рік.
1.25. Програма технічного і фінансового забезпечення, вдосконалення та
розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Пустомитівського району
на 2016 рік.
1.26. Програма створення та використання Пустомитівського районного
місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій на 2016 рік.
1.27. Програма співфінансування мікропроектів місцевого розвитку у
Пустомитівському районі на 2016 рік.
1.28. Локальна програма «Цукровий та нецукровий діабети» у
Пустомитівському районі у 2016 році.
1.29. Цільова програма ведення містобудівного кадастру у Пустомитівському
районі на 2016 рік.
1.30. Програма здійснення ефективних заходів щодо попередження та
профілактики скоєння повторних злочинів серед осіб звільнених з місць
позбавлення волі та осіб засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням
волі на 2014-2016 роки в новій редакції.
1.31. Програма підтримки органів державної виконавчої влади у
Пустомитівському районі на 2016 рік.
1.32. 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 на 2016 рік.
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1.33.
Програма
забезпечення
функціонування
центру
надання
адміністративних послуг Пустомитівської районної державної адміністрації.
1.34. Районна цільова програма щодо організації та проведення протокольних
і масових заходів Пустомитівської районної ради у 2016 році.
1.35. Програма розвитку місцевого самоврядування Пустомитівського району
на 2016 рік.
1.36. Програма забезпечення виконання судових рішень та виконавчих
документів Пустомитівської районної ради на 2016 рік.
1.37. Програма проведення районного «Фестивалю писанок».
1.38. Районна програма підтримки Пустомитівського районного місцевого
осередку ЛОО ВГО «Товариство українських офіцерів» на 2016 рік.
1.39. Програма ліквідації загрози виникнення ускладнень епідситуації в
Пустомитівському районі на 2016 рік.
1.40. Програма підтримки видання районної газети "Голос народу" на 2016
рік.
1.41.Районна програма відшкодування додаткових витрат на вивезення та
захоронення твердих побутових відходів.
1.42.Програма щодо виділення коштів на виконання робіт по поточному,
поточному середньому та капітальному ремонтах, виготовлення проектнокошторисної документації автомобільних доріг загального користування на
території Пустомитівського району на 2016 рік.
1.43. Локальна програма «Діагностика та лікування хворих на вірусні
гепатити В і С у Пустомитівському районі на 2016 -2017 роки».
1.44. Програма підтримки розвитку самодіяльного народного мистецтва,
покращення
матеріально-технічного
забезпечення
народних
колективів
Пустомитівщини на 2016-2017 роки.
1.45. Цільова програма «Молодь Пустомитівщини 2016-2020р.».
1.46. Цільова програма «Підтримка розвитку шахів у Пустомитівському
районі на 2016-2020 роки».
1.47. Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх
сімей та членів сімей загиблих у Революції Гідності - мешканців Пустомитівського
району на 2016-2017 рр.
1.48. Програма соціально-економічного розвитку КП «Пустомитиводоканал»
на 2015-2020 роки.
1.49. Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування та осіб з їх числа у Пустомитівському районі на 20162018 роки.
1.50. Районна програма з транскордонного співробітництва на 2016-2017
роки.
1.51. Районна комплексна програма на 2016-2017 роки щодо соціальної
підтримки, адаптації військовослужбовців, учасників антитерористичної операції
та членів їх сімей, сімей загиблих героїв під час Революції гідності, вшанування
пам’яті загиблих, проведення комплексних заходів з військово-патріотичного
виховання молоді, організації літніх таборів для дітей та юнацтва із елементами
військово-медичної підготовки.
1.52. Програма фінансування виготовлення документацій у 2016-2018 роках
для участі Пустомитівської районної ради в обласному конкурсі мікро проектів,
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програмі ДФРР та Програмі транскордонного співробітництва Польща-БілорусьУкраїна 2014-2020 роки.
1.53. Регіональна програма розвитку малого та середнього підприємництва у
Пустомитівському районі на 2016-2018 роки.
1.54.Програма основних заходів профілактики та боротьби зі сказом у
Пустомитівському районі на 2016-2020 роки.
1.55.Програма розроблення містобудівної документації в Пустомитівському
районі на 2016-2020 роки.
2.У зв’язку з відсутністю матеріалів на засіданні комісії з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій перенести на наступну сесію районної ради
заслуховування звітів про виконання наступних цільових програм за 2016 рік:
2.1. Районна програма фінансової підтримки установ ветеринарної медицини
Пустомитівського району на 2016 рік
2.2.Програма матеріальної підтримки Пустомитівського відділення
Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області в питаннях забезпечення
публічного порядку, профілактики правопорушень, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян на 2016 рік.
2.3.Районна програма підтримки діяльності Пустомитівської районної
організації ветеранів України на 2016 рік.
3. Зняти з контролю районні цільові програми, зазначені в п.п. 1.1.-1.42. п.1.
даного рішення, у зв’язку із закінченням терміну їх дії в 2016 році.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

4

Проект рішення
Про поширення дії окремих районних цільових програм на бійців
добровольчих формувань, які отримали посвідчення бійця-добровольця
АТО, але не отримали посвідчення учасника бойових дій.
Розглянувши викладене в заяві голови Пустомитівської ГО «Правий
сектор» Р.Яреми від 12.05.2017, керуючись пунктом 2 статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, враховуючи висновки
постійних комісій районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту
населення, сім’ї, материнства, дитинства від 15.05.2017 і з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій від 17.05.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Поширити дію окремих районних цільових програм, зокрема:
- Районної комплексної програми на 2016-2017 роки щодо соціальної
підтримки, адаптації військовослужбовців, учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей, сімей загиблих героїв під час Революції гідності,
вшанування пам’яті загиблих, проведення комплексних заходів з військовопатріотичного виховання молоді, організації літніх таборів для дітей та юнацтва
із елементами військово-медичної підготовки, затвердженої рішенням районної
ради від 13.01.2017 №215 та
- Програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей
та членів сімей загиблих у Революції Гідності – мешканців Пустостомитівського
району на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради від 19.02.2016
№46,
на бійців добровольчих формувань, які отримали посвідчення бійцядобровольця АТО, але не отримали посвідчення учасника бойових дій.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків) та
відповідні постійні комісії районної ради (за профілем).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень-березень 2017 року.
Розглянувши звіт фінансового управління Пустомитівської районної
державної адміністрації про результати виконання районного бюджету
Пустомитівського району за січень-березень 2017 року, висновок постійної комісії
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 17.05.2017 року,
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. Звіт фінансового управління Пустомитівської районної державної
адміністрації про результати виконання районного бюджету Пустомитівського
району за січень-березень 2017 року затвердити:
по доходах – в сумі 314 830,9 тис.грн. згідно з додатком №1
по видатках – в сумі 306 389,8 тис.грн. згідно з додатком №2
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 виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень-квітень 2017 року та внесення змін до його показників.
Розглянувши звіт фінансового управління Пустомитівської районної
державної адміністрації про результати виконання районного бюджету
Пустомитівського району за січень-квітень 2017 року, враховуючи пропозиції
стосовно внесення змін до показників районного бюджету на поточний бюджетний
період та висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій від 17.05.2017 року, 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. Інформацію фінансового управління Пустомитівської районної державної
адміністрації про хід виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень-квітень 2017 року прийняти до відома:
по доходах – в сумі 374 464,6 тис.грн. згідно з додатком №1;
по видатках – в сумі 351 195,6 тис.грн. згідно з додатком №2.
2. Внести зміни до показників районного бюджету Пустомитівського району в
межах бюджетних призначень на 2017 рік:
2.1. по відділу культури райдержадміністрації, а саме:
ТПКВКМБ 2414090 «палаци, будинки культури, клуби і інші заклади»
Зменшити асигнування: КЕКВ 3110 (придбання обладнання
і предметів довгострокового користування)
– 80 500,00 грн.
Збільшити асигнування: КЕКВ 2210 (предмети і матеріали,
обладнання та інвентар)
– 80 500,00 грн.
ТПКВКМБ 2414090 «палаци,будинки культури, клуби і інші заклади»
Зменшити асигнування: КЕКВ 2240 (оплата інших послуг)
– 40 000,00 грн.
Збільшити асигнування: КЕКВ 2274 (оплата природного газу)
– 40 000,00 грн.
2.2. по відділу освіти райдержадміністрації, а саме:
Зменшити асигнування: КПКВКМБ 1011020 (070201) КЕКВ 2240 (оплата послуг
(крім комунальних)) в сумі 57044,00 грн.
Збільшити асигнування: КПКВКМБ 1011020 (070201)
КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 46757,38 грн.
КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 10286,62 грн.
2.3. по Пустомитівській районній раді, а саме:
ТПКВКМБ 0118600 «Інші видатки»
Зменшити асигнування: КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні трансферти
Підприємствам)
– 300 000,00 грн.
Збільшити асигнування: КЕКВ 2800 (Інші видатки) – 300 000,00 грн.
2.4. КПКВКМБ 7618300 (250324) «Субвенція іншим бюджетам на виконання
інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів)
Зменшити асигнування: Семенівській сільській раді (зовнішні мережі водопроводу в
с.Семенівка Пустомитівського р-ну Львівської області. (І черга будівництва) по
обласній програмі «Питна Вода») – 400 000,00 грн.
Збільшити асигнування: Субвенція Львівському обласному бюджету на
співфінансування будівництва водопроводу в с.Семенівка Пустомитівського р-ну
Львівської області)
– 400 000,00 грн.
3. Збільшити доходну (КДК 41035000) районного бюджету в сумі 1480 689,60
грн., за рахунок інших субвенцій, виділених органами місцевого самоврядування
згідно з додатком №3.

Збільшений відповідно до пункту 3 даного рішення розмір видаткової частини
районного бюджету Пустомитівського району на 2017 рік спрямувати відділу освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації,
відділу
культури
Пустомитівської
райдержадміністрації на фінансування заходів наведених у додатку №3.
4. Збільшити доходну (КДК 41030400) районного бюджету в сумі 330 000,00
грн., за рахунок субвенцій з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів ,
виділених органами місцевого самоврядування згідно з додатком №4.
Збільшений відповідно до пункту 4 даного рішення розмір видаткової частини
районного бюджету Пустомитівського району на 2017 рік спрямувати відділу освіти
Пустомитівської райдержадміністрації та відділу культури Пустомитівської
райдержадміністрації на фінансування заходів наведених у додатку №4.
5. Затвердити розпорядження голови райдержадміністрації:
- від 20.04.2017р. № 242 «Про розподіл субвенції з державного бюджету»;
- від 28.04.2017р. № 274 «Про внесення змін показників районного бюджету на
2017 рік».
6. 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 №3
до рішення районної ради
від 19 травня 2017 №___

Розподіл іншої субвенції, отриманої від органів місцевого самоврядування
Назва органу
місцевого
самоврядування
Солонківська
сільська рада
(ріш.с/ради №576
від 21.04.2017)

Сума
субвенції,
грн.
150 000,00

КЕКВ
2620

КЕКВ 3220

Призначення

0

150 000,00

2

Пустомитівська
міська рада
(ріш.с/ради № 468
від 31.01.2017)

179 000,00

0

179 000,00

3

Старосільська
сільська рада
(ріш.с/ради № 256
від 27.03.2017р.)

5 000,00

5 000,00

0

4

Ямпільська
сільська рада
(ріш.с/ради
№358-360 від
18.05.2017р.)

470 000,00

10 000,00

460 000,00

5

Сокільницька
сільська рада
(ріш.с/ради
№260 від
20.03.2017р.)

250 000,00

200 000,00

50 000,00

6

Борщовицька

93825,60

93825,60

КПКВКМБ 1011020
(070201) КЕКВ 3132 –
150 000,0 грн.
(капремонт тиру
Солонківської ЗОШ І-ІІІ
ступенів с.Солонка)
КПКВКМБ 2414090
(110204) КЕКВ 3132
капремонт народного
дому на
вул.Лісневицькій, 21
м.Пустомити
КПКВКМБ 2414090
(110204) КЕКВ 2210 (на
придбання дерев’яної
конструкції сектору
Музею «Криївки
підпільної типографії
УПА»
КПКВКМБ 2414090
(110204) КЕКВ 3132
капремонт народного
дому 460 000,00 грн.,
КПКВКМБ 2414090
(110204) КЕКВ 2210 (на
придбання дерев’яної
конструкції сектору
Музею «Криївки
підпільної типографії
УПА» 10 000,00 грн.
КПКВКМБ 2414090
(110204) КЕКВ3110
придбання музичних
інструментів 50 000,00
грн, КЕКВ 2210
придбання сценічних
костюмів 50 000,00 грн.,
(110204) КЕКВ 2210 (на
придбання дерев’яної
конструкції сектору
Музею «Криївки
підпільної типографії
УПА» 150 000,00 грн.
КПКВКМБ 2414090

№
п/п
1

7

8

сільська рада
(ріш.с/ради
№330 від
17.05.2017р.)
Звенигородська
сільська рада
(ріш.с/ради
№376 від
17.03.2017р.)
Підберізцівська
сільська рада
(ріш.с/ради
№105 від
15.05.2017р.)

(110204) КЕКВ 2240
для НД с.Борщовичі
247 864,00

247 864,00

85 000,00

70 000,00

15 000,00

1480 689,60

378 825,60

1101 864,00

КПКВКМБ 2414100
(110205) КЕКВ 3132
капремонт дитячої
музичної школи
с.Звенигород
КПКВКМБ 7512150
(080600) КЕКВ 2240
65 000,00 грн. поточний
ремонт ФАПу у
с.Підберізці,
КЕКВ 3110 15 000,00
грн. придбання для
ФАПу у с.Підберізці,
КЕКВ 2210 5 000,00 грн.
придбання для ФАПу у
с.Підберізці.

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Начальник фінансового управління РДА

Любомир Максим

Додаток №4
до рішення районної ради
від 19 травня 2017 №___

Розподіл субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних
проектів, отриманої від органів місцевого самоврядування
№
п/п
1

2

Назва органу
місцевого
самоврядування
Пустомитівська
міська рада
(ріш.с/ради № 468
від 31.01.2017)

Сума
субвенції,
грн.
30 000,00

КЕКВ
2620

КЕКВ 3220

Призначення

0

30 000,00

Миклашівська
сільська рада
(ріш.с/ради № 435
від 28.04.2017)

300 000,00

0

300 000,00

КПКВКМБ 2416310
(150101) КЕКВ 3142
(реконструкція
народного дому
с.Наварія)
КПКВКМБ 1011010
(150101) КЕКВ 3142
(реконструкція
Миклашівського
НВК)

330 000,00

0

330 000,00

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Начальник фінансового управління РДА

Любомир Максим

Додаток №1
до рішення районної ради
від 19.05.2017р.№___

Поступлення доходів до районного бюджету Пустомитівського району за січень-квітень місяць 2017
року
тис.грн

1

Затв.план
на рік

Уточ.план
на рік

уточ.план
на січень квітень
місяць

2

3

4

Доходи загального фонду

Факт за
січеньквітень
місяць

% до
плану
на рік

% до
уточ.
плану на
рік

% до
уточ.
плану на
січеньквітень

5

6

7

8

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

120417,9

118721,9

45275,2

47050,4

39,1

39,6

103,9

29,0
50,0

29,0
50,0

9,6
16,7

9,3
0,5

32,1
1,0

32,1
1,0

96,9
3,0

2,0
9,0
40,0
2,0

2,0
9,0
40,0
2,0

0,8
3,0
13,3
0,6

7,7
11,5

90,0
19,3
575,0

90,0
19,3
575,0

270,0
57,9
1916,7

Разом доходів

120549,9

118853,9

45319,2

47087,5

39,1

28,8

103,9

678157,7

651342,5

328647,9

324823,6

47,9

49,9

98,8

25303,8
38564,4
87233,1

21062,0
35984,3
79627,2

8105,0
12184,5
28317,9

7020,4
11994,8
27299,9

27,7
31,1
31,3

33,3
33,3
34,3

149754,1
377302,3

135660,4
377302,3
1706,3

43723,7
234032,6
2284,2

43071,3
233720,6
1716,6

28,8
61,9
0,0
40,5
21,4
46,5

31,7
61,9
100,6
40,5
21,4
48,2

86,6
98,4
96,4
0,0
98,5
99,9
75,2
72,1
64,2
99,2

Офіційні трансферти
Базова дотація
Додаткова дотація
Медична субвенція
Субвенція з держ.б-ту місц.б-ту
Освітня субвенція
Субвенція по соціальному захисту
Інші субвенції
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

в т.ч. власні надходження бюджених устан.
ВСЬОГО ДОХОДІВ

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління

8,1

6303,6

6303,6

3541,9

2553,5

6303,6
805011,2

6303,6
776500,0

2101,2
377509,0

1349,8
374464,6

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №2
до рішення районної ради
від 19.05.2017р.№___

Видатки
районного бюджету по Пустомитівському району
за січень -квітень 2017 р.

тис.грн.
Затверджен Уточн. план
на 2017р
о по бюд-ту
на 2017р.

1
1. Державне управління
- в т.ч. органи місцевого самоврядування
2. Освіта
3. Охорона здоров»я
4. Соц.захист всього, в тому числі:
- районний центр служби для молоді
- програми і заходи центрів соц. служб для
молоді
- молодіжні програми
- територіальний центр
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
Санаторно-курортні путівки УВВВ, вдовам
-адресна допомога воїнам УПА та політв. для
вирішен. питань ЖКП.

2

план на
вказаний
період

Виконано
за січеньквітень
2017р.

3

4

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

5

6

3000,0
3000,0

3652,0
3652,0

1644,2
1644,2

864,8
864,8

28,8
28,8

23,7
23,7

250372,0
87287,0
13642,2
1439,0

252827,0
93194,1
16225,7
1622,4

91701,2
32834,9
7031,3
663,7

69147,8
24189,4
4949,2
427,8

27,6
27,7
36,3
29,7

27,3
26,0
30,5
26,4

240,0

240,0

19,0

5,6

2,3

2,3

84,0
6850,0

84,0

33,0

4,7

2426,9
1265,5
290,9
1158,8

2121,0
542,2
200,7
1158,8

5,6
28,6

1580,2
891,9
500,0

7417,0
2151,2
891,9
1380,0

5,6
31,0
34,3
22,5
231,8

25,2
22,5
84,0

110,0

110,0

42,2

42,1

38,3

38,3

1100,0

1182,1

440,9

307,3

0,0

26,0

155,0

155,0

52,0

200,0

200,0

69,2

51,7

169,0

169,0

150,8

23,5

60,0

60,0

13,9

300,0

300,0

250,0

250,0

12,0
1,1

0,0
0,0

25,9

0,0

13,9

10,2

17,0

17,0

100,0

50,8

20,3

20,3

12,0

4,1

2,5

0,0

20,8

1,1

0,4

0,3

32995,7
276,0
276,0
3161,8
1496,8
125,0
1420,0

33827,2
276,0
276,0
3181,8
1496,8
145,0
1420,0

12483,8
92,0
92,0
1093,8
503,9
61,8
486,1

9869,1
92,0
92,0
805,7
316,8
42,0
438,0

27,3
00
29,9
0,0
0,0
25,5
21,2
33,6
30,8

27,3
#ДЕЛ/0!
29,2
33,3
33,3
25,3
21,2
29,0
30,8

-відділ молоді і спорту
8. Послуги з економічної діяльності
9. Матеріальний резерв району
Дорожне господарство

120,0
30,0
50,0

120,0
430,0
50,0

42,0
407,0
50,0

8,9

7,4
0,0
0,0

7,4
0,0
0,0

85,0

85,0

0,0

0,0

ІншІ видатки

440,0

550,0

305,0

103,7

23,6

18,9

адресна допомога особам, які постраждали від
Чорнобильської катастрофи
фінансова підтримка громадських організацій
інвалідів і ветеранів
Пільговий проїзд автомобільним транспортом
окремим категоріям
пільги окремим категоріям громадян з послуги
звязку
- надвишка по догляду за інвалідом І-ї групи
- відшкодування фонду соціал. страхуван.від
несщасних випадків на виробництві.
5. Культура
6. Засоби масової інформації в т.ч.
- преса
7. Фізкультура і спорт
в т.ч.: ДЮСШ
-ФСТ «Колос»
спортивна школа " Надія"" Тризуб"

12 Резервний фонд
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету)
13. Управлінь. с/г. і продовольства
Разом видатків

2000,0

1857,0

157,0

3642,0

3642,0

0,0
3642,0

0,0
100,0

500,0

500,0

7,0

393754,7

410297,8

151534,2

450,3

450,3

80,3

17,8

222,8

222,8

222,8

100,0

Інша субвенція
Ішша додаткова дотація

113663,7

0,0

0,0

28,9

27,7

Видатки за рахунок субвенції державного
бюджету на соц. захист

375841,7

394062,7

233469,8

229058,6

60,9

58,1

Виплату допомоги сім’ям з дітьми ,
малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам

158737,1

158987,1

49989,2

49989,2

31,5

31,4

Надання пільг та житлових субсидій
населенню

217104,6

235075,6

183480,6

179069,4

82,5

76,2

769596,4
7121,8
776718,2

805033,6
29853,1
834886,7

385677,1
23812,5
409489,6

343025,4
8170,2
351195,6

44,6
114,7
45,2

42,6
27,4
42,1

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

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління

Іван Мудрий
Любомир Максим

Проект рішення
Про внесення змін до рішень районної ради.
Враховуючи пропозиції, викладені у листах Пустомитівської районної
держадміністрації від 10.05.2017 №04/21-1179 та Годовицько-Басівської
сільської ради від 12.04.2017 №133, висновок постійної комісії районної ради з
питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 17.05.2017 року, районна
рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішень Пустомитівської районної ради, а саме:
1. До підпункту 1.9. пункту 1 рішення районної ради від 24.03.2017 №276
«Про часткове спрямування обсягу вільного залишку коштів районного
бюджету, що склався станом на 1 січня 2017 року» вислів
«1.9. Пустомитівській центральній районній лікарні в сумі 182 673,00
грн.:
ПКВКМБ 7512120 (080300) КЕКВ 3132 для співфінансування
мікропроектів сумі 165 673,00 грн., а саме:
- 98 287,00 грн. (капітальний ремонт Амбулаторії сімейного лікаря в
с.Миколаїв Пустомитівського району Львівської області);
- 67 386,00 грн. (капітальний ремонт Старосільської АЗПСМ (перекриття
даху).
ПКВКМБ 7512120 (080300) КЕКВ 2282 сумі 17 000,00 грн.»
замінити на вислів
«1.9. Пустомитівській центральній районній лікарні в сумі 165 673,00
грн.:
ПКВКМБ 7512120 (080300) КЕКВ 3210 для співфінансування
мікропроектів сумі 165 673,00 грн., а саме:
- 98 287,00 грн. (капітальний ремонт Амбулаторії сімейного лікаря в
с.Миколаїв Пустомитівського району Львівської області);
- 67 386,00 грн. (капітальний ремонт Старосільської АЗПСМ (перекриття
даху).
2. До пункту 3 рішення районної ради від 28.02.2017 №239 «Про
виконання районного бюджету Пустомитівського району за січень 2017 року
та внесення змін до його показників» вислів
«Збільшити доходну (КДК 41035000) районного бюджету в сумі 20
000,00 грн., за рахунок інших субвенцій, виділених органами місцевого
самоврядування (Годовицько-Басівська сільська рада рішенням сесії від
05.01.2017 №691).
Збільшений відповідно до пункту 3 даного рішення розмір видаткової
частини районного бюджету Пустомитівського району на 2017 рік спрямувати
відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації в сумі 20 000,00 грн., по
ТПКВКМБ 1011020 КЕКВ 3132 (капітальний ремонт) ремонт Басівської ЗОШ І
ступеня.»
замінити на вислів
«Збільшити доходну (КДК 41035000) районного бюджету в сумі 20
000,00 грн., за рахунок інших субвенцій, виділених органами місцевого

самоврядування (Годовицько-Басівська сільська рада рішенням сесії від
05.01.2017 №691).
Збільшений відповідно до пункту 3 даного рішення розмір видаткової
частини районного бюджету Пустомитівського району на 2017 рік спрямувати
відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації в сумі 20 000,00 грн., по
ТПКВКМБ 1011020 КЕКВ 2240 (поточний ремонт) ремонт Басівської ЗОШ І
ступеня.»
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

Проект рішення
Про надання одноразових матеріальних допомог мешканцям
Пустомитівського району.
Враховуючи викладене в заявах мешканців Пустомитівського району
(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 17.05.2017,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати матеріальну допомогу мешканцям Пустомитівського району
за рахунок коштів районного бюджету на 2017 рік, а саме:
- Пеприку Володимиру Івановичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю
м.Пустомити, батькові загиблого в АТО Пеприка Назара Володимировича, для
встановлення надмогильного пам’ятника.
- Якимик Наталії Петрівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с.Зимна Вода,
на лікування її дочки Якимик Юлії Андріївни.
- Хомі Олександрі Юріївні в сумі 7,0 тис. грн., мешканці с.Зимна Вода,
у зв’язку з пожежею.
- Константіновій Віті Вячеславівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці с.
Зимна Вода, у зв’язку з пожежею.
- Туревич Оксані Богданівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с.
Сокільники, на лікування її сина Туревич Олександра Андрійовича.
- Невеличук Ірині Вячеславівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці с. Зимна
Вода, у зв’язку з пожежею.
- Дуді Ганні Миколаївні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці с. Оброшине, у
зв’язку з пожежею.
- Драган Юлії Іванівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с.Зимна Вода, на
продовження довготривалого лікування.
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 введення двох ставок посад для відділу культури Пустомитівської
районної держадміністрації.
Розглянувши лист Пустомитівської районної держадміністрації від
15.05.2017р. № 04/21-1220, керуючись частиною 2 статті 43 та частиною 1 статті
59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи
висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій від 17.05.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Ввести до штатного розпису централізованої бухгалтерії відділу культури
Пустомитівської районної державної адміністрації одну ставку посади юриста та
одну ставку посади провідного бухгалтера, в межах видатків з районного
бюджету, передбачених на утримання відділу культури у 2017 році.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури і
спорту (А.Добрянський) і з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій
(І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про часткове спрямування обсягу вільного залишку коштів
районного бюджету, що склався станом на 1 січня 2017 року.

На підставі частини 4 статті 14 та частини 7 статті 78 Бюджетного
кодексу України, пропозицій Пустомитівської районної державної адміністрації
по розподілу коштів районного бюджету Пустомитівського району станом на 1
січня 2017 року та висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій від 17.05.2017 року, керуючись частиною 2
статті 43 та частиною 1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Спрямувати обсяг вільного залишку бюджетних коштів районного
бюджету по загальному фонду бюджету в сумі 890 667,24 грн., а саме:
1.1. Органам місцевого самоврядування в сумі 208 341,21 грн.:
КПКВКМБ 7618700 (250315) «Інші додаткові дотації» КЕКВ 2620
(поточні трансферти органам державного управління інших рівнів) в сумі
55 600,00 грн., а саме:
- Соколівській сільській раді – 20 000,00 грн.
- Містківській сільській раді – 35 600,00 грн.
КПКВКМБ 7618300 (250324) «Субвенція іншим бюджетам на виконання
інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам
державного управління інших рівнів) Семенівській сільській раді в сумі
152 741,21 грн. (реконструкція зовнішнього освітлення вулиць Львівська та
Шевченка у селі Семенівка Пустомитівського району Львівської області).
1.2. Відділу культури Пустомитівської райдержадміністрації в сумі
125 000,00 грн., а саме:
КПКВКМБ 2414090 (110204) КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших
об'єктів) в сумі 125 000,00 грн.:
- народному дому в с. Чижиків Пустомитівського району Львівської області в
сумі 50 000,00 грн.;
народному дому в с. Підбірці Пустомитівського району Львівської
області в сумі 75 000,00 грн.
1.3. Районній державній адміністрації в сумі 254 900,00 грн., а саме:
ТПКВКМБ 0318370 (250344) «Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам
державного управління інших рівнів) в сумі 16 900,00 грн.;
ТПКВКМБ 0316324 (150118) «Будівництво та придбання житла для
окремих категорій населення» КЕКВ 3121 (капітальне будівництво (придбання)
житла) в сумі 212 000,00 грн. (на виконання Програми забезпечення житлом
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування);
ТПКВКМБ 0313141 (091103) «Соціальні програми і заходи державних
органів у справах молоді» КЕКВ 2282 (окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку) в сумі 26 000,00 грн.
1.4. Управлінню соціального захисту населення по КПКВКМБ 1513400
(090412) КЕКВ 2730 в сумі 107 000,00 грн., а саме:
- Пеприку Володимиру Івановичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю
м.Пустомити, батькові загиблого в АТО Пеприка Назара Володимировича, для
встановлення надмогильного пам’ятника.

- Якимик Наталії Петрівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с.Зимна Вода,
на лікування її дочки Якимик Юлії Андріївни.
- Хомі Олександрі Юріївні в сумі 7,0 тис. грн., мешканці с.Зимна Вода,
у зв’язку з пожежею.
- Константіновій Віті Вячеславівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці с.
Зимна Вода, у зв’язку з пожежею.
- Туревич Оксані Богданівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с.
Сокільники, на лікування її сина Туревич Олександра Андрійовича.
- Невеличук Ірині Вячеславівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці с. Зимна
Вода, у зв’язку з пожежею.
- Дуді Ганні Миколаївні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці с. Оброшине, у
зв’язку з пожежею.
- Драган Юлії Іванівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с.Зимна Вода, на
продовження довготривалого лікування.
1.5. Відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації в сумі
180 426,03 грн., КПКВКМБ 1011010 (070101) КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт
інших об'єктів) капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №3 м.Пустомити
Пустомитівського району Львівської області (для співфінансування
мікропроектів).
1.6. Пустомитівській центральній районній лікарні в сумі 15 000,00 грн.
по КПКВКМБ 7516310 (Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
територій) КЕКВ 3210 (капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)) реконструкція ФАПу с. Нижня Білка (експертиза проектнокошторисної документації робочого проекту).
2. Спрямувати залишок коштів по КДК 41033900 «Освітня субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам» в сумі 1 420 900,42 грн., а саме:
КПКВКМБ 1011020 (070201) КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об'єктів)
- капітальний ремонт санвузлів Щирецької ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів в
с.м.т.Щирець Пустомитівського району Львівської області в сумі
176 502,10 грн. (для співфінансування мікропроектів);
- капітальний ремонт системи опалення Чорнушовицького НВК «ЗНЗ І-ІІ
ступенів – ДНЗ» в с.Чорнушовичі Пустомитівського району Львівської
області в сумі 155 283,86 грн. (для співфінансування мікропроектів);
- капітальний ремонт актового залу (ліквідація наслідків протікання даху)
Щирецької ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів;
- капітальний ремонт (облаштування території) Підбірцівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів;
- капітальний ремонт водопостачання Горбачівського НВК І-ІІ ступенів;
- капітальний ремонт Жирівської ЗОШ І-ІІ ступенів;
- капітальний
ремонт
(ліквідація
аварійного
стану)
котельні
Милятичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Милятичі;
- капітальний ремонт (ліквідація аварійного стану) спортивного залу
Щирецької ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів;
- капітальний ремонт даху Гаївської ЗОШ І ступенів;
- капітальний ремонт санвузлів Пустомитівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1.
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

Проект рішення
Про підсумки опалювального сезону 2016/2017 рр. та завдання
на новий опалювальний сезон.
Заслухавши та розглянувши на підставі підпункту 28) пункту 1 статті 43
Закону України від 21 травня 1997 року "Про місцеве самоврядування в Україні"
інформацію начальника
відділу житлово-комунального господарства та
будівництва районної держадміністрації Л.Рибак про підсумки опалювального
сезону 2016/2017 рр. та завдання на новий опалювальний сезон, враховуючи
висновок постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного
розвитку, промисловості, паливно-енергетичного комплексу від 16.05.2017 року,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Прийняти до відома інформацію
начальника
відділу житловокомунального господарства та будівництва районної держадміністрації Рибак
Любові Мар’янівни про підсумки опалювального сезону 2016/2017 рр.
2. Підсумки опалювального сезону 2016/2017 рр. вважати (від комісії задовільними).
3. Рекомендувати:
3.1. Пустомитівській районній державній адміністрації (В.Говенко):
3.1. 1.Створити робочу групу з координації та вирішення проблемних питань
з підготовки житлово-комунального господарства району та соціальної сфери до
роботи в осінньо-зимовий період 2017\2018 років.
3.1.2. Розробити
першочергові заходи щодо забезпечення своєчасної
підготовки підприємств житлово-комунального господарства та паливноенергетичного комплексу Пустомитівського району до опалювального сезону
2017/18 років.
3.2.
Керівникам підприємств, установ та організацій району вжити
конкретних заходів щодо дотримання суворого режиму економії енергоносіїв.
4. Покласти контроль за виконанням рішення на постійну комісію районної
ради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, паливноенергетичного комплексу (В.Юзькевич).

Голова районної ради

Галина Гичка

1

Проект рішення

Про стан розвитку молодіжної політики у Пустомитівському
районі
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача сектору молоді та
спорту районної державної адміністрації Є.Й.Гладиша про стан розвитку
молодіжної політики у Пустомитівському районі , враховуючи висновок
постійної комісії з питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної
культури та спорту від 12.05.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію завідувача сектору молоді та спорту районної
державної адміністрації Гладиша Євгена Йосиповича про стан розвитку
молодіжної політики у Пустомитівському районі прийняти до відома.
2. Роботу сектору молоді та спорту районної державної адміністрації
щодо розвитку молодіжної політики в районі визнати ___________.
3. Сектору молоді та спорту районної державної адміністрації
(Є.Гладиш) активізувати роботу з молодіжними громадськими організаціями
району, покращити роботу з молоддю району з
метою підвищення
культурно-освітнього,
духовного та військово-патріотичного рівня,
розвитку громадянської активності молоді.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної
культури та спорту (А.Добрянський)
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про діяльність музеїв на території Пустомитівського району.
Заслухавши інформацію в.о. начальника відділу культури районної
держадміністрації Н.Римар про діяльність музеїв на території
Пустомитівського району, враховуючи висновок постійної комісії районної
ради з питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури і
спорту від 12.05.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію в.о. начальника відділу культури районної
держадміністрації Римар Наталії Йосипівни про діяльність музеїв на
території Пустомитівського району прийняти до відома.
2. Відділу культури районної держадміністрації (в.о. Н.Римар)
провести:
2.1 Організаційні заходи щодо відновлення роботи сектору музею
пам’яті жертв сталінських репресій у селищі Щирець «Музей підпільної
типографії УПА «Криївка» в Басівському лісі.
2.2. Поточний ремонт приміщень музею-садиби Устиновичів у
с.Вовків.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної
культури і спорту (А.Добрянський) .
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про соціальну роботу з сім’ями, які перебувають у складних життєвих
обставинах.
Заслухавши інформацію директора Пустомитівського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Т.Стахів про соціальну роботу з
сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, враховуючи
висновок постійної комісії районної ради з питань культури, туризму,
молодіжної політики, фізичної культури і спорту від 12.05.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію директора Пустомитівського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Стахів Тетяни Андріївни про
соціальну роботу з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах,
прийняти до відома.
2. З метою раннього виявлення та обліку сімей, які опинилися в
складних життєвих обставинах (СЖО) та надання їм своєчасної допомоги, всім
суб’єктам соціальної роботи, зокрема, міському, селищному та сільським
головам подавати Пустомитівському районному центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді необхідну інформацію.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної
культури і спорту (А.Добрянський).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про звіт постійної комісії районної ради з питань культури, туризму,
молодіжної політики, фізичної культури і спорту.
Заслухавши та обговоривши звіт голови постійної комісії районної ради з
питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту
А.Добрянського про роботу комісії за період з листопада 2015 року до травня
2017 року, районна рада відзначає, що комісія здійснює свою діяльність
відповідно до Положення про постійні комісії, Регламенту районної ради,
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативних
актів. З врахуванням вищевикладеного, керуючись статтями 43, 47 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада
ВИРІШИЛА:
Звіт голови постійної комісії районної ради з питань культури, туризму,
молодіжної політики, фізичної культури і спорту А.Добрянського про роботу
комісії за період з листопада 2015 року до травня 2017 року прийняти до
відома.

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про хід проведення сільськогосподарськими підприємствами
району комплексу весняно – польових робіт.
Заслухавши інформацію
начальника відділу агропромислового
розвитку районної держадміністрації І.Либика про хід проведення
сільськогосподарськими підприємствами району комплексу весняно –
польових робіт у 2017 році, враховуючи висновок постійної комісії з питань
розвитку села та АПК від 16.05.2017 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника відділу агропромислового розвитку районної
держадміністрації Либика Ігоря Михайловича про хід проведення
сільськогосподарськими підприємствами району
комплексу весняно –
польових робіт у 2017 році прийняти до відома.
2. Відділу агропромислового розвитку районної держадміністрації
(І.Либик):
2.1. Сприяти отриманню пільгових кредитів для закупівлі паливо –
мастильних матеріалів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, насіння.
2.2 На період проведення весняно – польових робіт надавати практичну
допомогу господарствам всіх форм власності щодо дотримання технології
посіву та вирощування сільськогосподарських культур.
2.3 Постійно співпрацювати з науковими установами та керівниками
сільськогосподарських підприємств щодо впровадження у виробництво
нових технологій по вирощуванню сільськогосподарських культур.
2.4. Сприяти завершенню комплексу весняно – польових робіт в
сільськогосподарських підприємствах згідно встановлених агротехнічних
термінів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань розвитку села та АПК (І.Гримак).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про передачу Сокільницькій сільській раді будинку в с. Сокільники по
вул. Данила Галицького, що перебуває у спільній власності
територіальних громад Пустомитівського району, в оперативне
управління.
Розглянувши лист Сокільницької сільської ради від 11 квітня 2017 року
№ 484 стосовно передачі на баланс сільської ради будинку в с.Сокільники, по
вул. Данила Галицького, що перебуває у спільній власності територіальних
137, 139
громад Пустомитівського району, керуючись статтями
Господарського кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії
районної ради з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, транспорту та зв’язку від 12.05.2017, районна рада
вирішила:
1. Передати Сокільницькій сільській раді будинок (приміщення
колишньої дитячої амбулаторії) в с. Сокільники по вул. Данила Галицького,
що перебуває у спільній власності територіальних громад Пустомитівського
району, в оперативне управління, для розташування в ньому консультативнодіагностичного центру (центру для реабілітації військовослужбовців та воїнів
АТО).
2. Балансоутримувачу (Пустомитівській ЦРЛ) в установленому
законом порядку передати Сокільницькій сільській раді вищезгаданий
будинок до 1 червня 2017 року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, транспорту та зв’язку (О.Фар’ян).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості
будівництва об'єктів у 2017 році в Пустомитівському районі.
Заслухавши голову постійної комісії районної ради з питань
містобудування,
архітектури,
житлово-комунального
господарства,
транспорту та зв’язку О.Фар’яна, враховуючи викладене в листі Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 03.04.2017 № 7/15-3463 "Щодо кошторисної заробітної плати при
визначенні вартості будівництва", з метою встановлення єдиного механізму
розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при
визначенні вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням
бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та
організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, відповідно до
Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який
враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів (далі - Порядок),
затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року N 281,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за N
1469/29599 (зі змінами, внесеними наказом Мінрегіону від 20.02.2017 N 33,
зареєстрованим у Мін'юсті 28.02.2017 за N 273/30141), керуючись Законом
України "Про місцеве самоврядування в Україні", висновок вищеназваної
постійної комісії від 12.05.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити орієнтовний розмір кошторисної заробітної плати, який
доцільно враховувати у 2017 році при визначенні вартості будівництва
об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів
державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також
кредитів, наданих під державні гарантії, в межах від 3590 до 5500 гривень, що
відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при
виконанні робіт у звичайних умовах.
2. Рекомендувати замовникам будівництва враховувати викладене в п.1
даного рішення при визначенні вартості будівництва на стадії розроблення
проектної документації.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну районної ради
з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку( О.Фар’ян).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про звіт постійної комісії районної ради з питань містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку.
Заслухавши та обговоривши звіт голови постійної комісії районної ради з
питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку О.Фар’яна про роботу комісії за період з листопада 2015
року до травня 2017 року, районна рада відзначає, що комісія здійснює свою
діяльність відповідно до Положення про постійні комісії, Регламенту районної
ради, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших
нормативних актів. З врахуванням вищевикладеного, керуючись статтями 43,
47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада
ВИРІШИЛА:
Звіт голови постійної комісії районної ради з питань містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку
О.Фар’яна про роботу комісії за період з листопада 2015 року до травня 2017
року прийняти до відома.

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про розгляд рішення Миколаївської районної ради від 13.04.2017 №170
«Про звернення Миколаївської районної ради щодо створення
Миколаївського госпітального округу з центром у м.Миколаєві».
Розглянувши рішення Миколаївської районної ради від 13.04.2017
№170 «Про звернення Миколаївської районної ради щодо створення
Миколаївського госпітального округу з центром у м.Миколаєві», враховуючи
висновок постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я,
соціального захисту населення, сім”ї, материнства, дитинства

від 17.05.2017,

керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від
30.11.2016 року № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних
округів», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Створити робочу групу з напрацювання пропозицій та обґрунтування щодо
створення Пустомитівського госпітального округу з центром у м. Пустомити в
наступному складі:
-Мудрий Іван Володимирович, голова робочої групи.
-Фрис Володимир Ярославович, секретар робочої групи.
-Лабай Іван Володимирович, член робочої групи.
-Височанська Ірина Ярославівна, член робочої групи.
-Вишинська Ірина Володимирівна, член робочої групи.
-Коваль Світлана Борисівна, член робочої групи.
-Вертас Марія Михайлівна, член робочої групи.
-Милян Юрій Петрович, член робочої групи.
2. Звернутися з напрацьованими пропозиціями та обґрунтуванням щодо
доцільності створення Пустомитівського госпітального округу з центром у м.
Пустомити до Народного депутата України Дубневича Б.В., директора
департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації
Микичак І.В, голови постійної комісії з питань охорони здоров'я, материнства,
соціального захисту, молодіжної політики, фізичної культури та спорту Львівської
обласної ради Гички М.М.
3. Зобов’язати головного лікаря Пустомитівської ЦРЛ Лабая Івана
Михайловича провести попередні консультації з керівництвом Миколаївської
комунальної центральної районної лікарні та Новороздільської міської лікарні
щодо створення Пустомитівського госпітального округу з центром у м. Пустомити
в частині функціонування закладів охорони здоров’я, які надають вторинну
(спеціалізовану) медичну допомогу (багатопрофільні лікарні інтенсивного
лікування, інші заклади охорони здоров’я), та за наслідками проведеної роботи
надати районній раді відповідні матеріали стосовно вказаного питання.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім”ї, материнства,
дитинства ( Ю.Зінько).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про роботу комунального підприємства «Соціальні гарантії»
Пустомитівської районної ради у 2016 році та за І квартал 2017 року.
Заслухавши звіт директора комунального підприємства «Соціальні
гарантії» Пустомитівської районної ради Савки Т.П. про роботу названого
підприємства у 2016 році та за I квартал 2017 року, керуючись пунктом 8)
частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
від 21.05.1997 року, враховуючи висновок постійної комісії з питань охорони
здоров’я, соціального захисту населення, сім‘ї, материнства, дитинства від
15.05.2017 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт директора комунального підприємства «Соціальні гарантії»
Пустомитівської районної ради Савки Тараса Петровича про роботу КП
«Соціальні гарантії» Пустомитівської районної ради у 2016 році та за I
квартал 2017 року затвердити.
2. З метою оптимізації видатків на утримання КП «Соціальні
гарантії» Пустомитівської районної ради директору підприємства В.Савці
вивільнити до 31.07.2017 дві ставки посад фахівців соціальної роботи.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення,
сім”ї, материнства, дитинства ( Ю.Зінько).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про утворення в структурі виконавчого апарату районної ради відділу
внутрішнього фінансового аудиту.
Розглянувши викладене в листі Львівської обласної ради від 18.01.2016
№02-вих-55 «Щодо організації в структурі апарату районних рад підрозділів
внутрішнього аудиту» (додається), пропозицію голови Пустомитівської районної
ради про внесення змін до структури виконавчого апарату Пустомитівської
районної ради, відповідно до підпункту 4) пункту 1 статті 43, статті 58 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки
постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій і з питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і
правопорядку від 17.05.2017 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Утворити в структурі виконавчого апарату районної ради, затвердженої
рішенням районної ради від 21.12.2015 №25 зі змінами, внесеними рішенням
районної ради від 20.07.2016 №127, відділ внутрішнього фінансового аудиту у
кількості 2-х штатних посад, зокрема, начальник відділу внутрішнього
фінансового аудиту - 1 штатна посада, головний спеціаліст - 1 штатна посада.
2. Доручити заступнику керуючого справами – начальнику відділу правового
та кадрового забезпечення В.Фрису розробити Положення про відділ
внутрішнього аудиту.
3. З врахуванням викладеного у пункті 1 цього рішення:
3.1. Затвердити структуру та чисельність виконавчого апарату районної ради
згідно з додатком.
3.2. Начальнику відділу фінансово–господарського забезпечення районної
ради (Р.Гавриляк) внести зміни до штатного розпису виконавчого апарату
районної ради.
4. Дане рішення вступає в дію з 01.08.2017 року.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради
Г.Гичку.

Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток
до рішення районної ради
від 19.05.2017 №____
Структура та чисельність виконавчого апарату
Пустомитівської районної ради VII демократичного скликання
№ з/п
Назва структурного підрозділу та посад
К-сть штатних
посад
1.
Голова районної ради
1
2.
Заступник голови районної ради
1
3.
Керуючий справами
1
4.
Заступник керуючого справами – начальник
1
відділу правового та кадрового забезпечення
4.1.
Радник голови районної ради (патронатна служба)
1
5.
Начальник інформаційно – аналітичного відділу
1
5.1.
Головний спеціаліcт
1
6.
Начальник організаційно – методичного відділу
1
6.1.
Спеціаліст 1-ї категорії
1
7.
Начальник відділу соціально – економічного
1
розвитку району (написання проектів) та
транскордонного співробітництва
7.1.
Головний спеціаліст
1
8.
Начальник відділу фінансового – господарського
1
забезпечення
8.1.
Головний спеціаліст
1
8.2.
Прибиральниця
1
8.3.
Водій
1
8.4.
Водій
1
9.
Начальник відділу з питань управління та
1
приватизації об’єктами спільної власності
територіальної громади Пустомитівського району
10.
Начальник відділу внутрішнього фінансового
1
аудиту
10.1
Головний спеціаліст
1
19
Всього:

Заступник голови районної ради

І.Мудрий

Проект рішення
Про внесення змін до списку присяжних для
Пустомитівського районного суду Львівської області.
Враховуючи викладене в листі Пустомитівського районного суду Львівської
області від 11.05.2017 №01-03\50\2017, наказі голови Пустомитівського районного
суду Львівської області від 10.05.2017 №26 «Про увільнення від виконання
обов’язків присяжного» та у висновку постійної комісії районної ради з питань
депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку від
17.05.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до списку присяжних для Пустомитівського районного суду
Львівської області, затвердженого рішенням районної ради від 15.11.2016 №173,
увільнивши Мандзій Анну Іванівну від виконання обов’язків присяжного у зв’язку
з її невідповідністю вимогам до присяжного (недосягнення нею тридцятирічного
віку на момент затвердження списку).
2. 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

Проект рішення
Про внесення змін до пункту 2 рішення районної ради від 24.03.2017 №282
«Про затвердження Статуту Комунального Закладу Пустомитівської
районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня» в новій
редакції та його структури».
Розглянувши викладене в листі Пустомитівської центральної районної
лікарні від 12.05.2017 №856 (додається), враховуючи висновки постійних
комісій районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту
населення, сім’ї, материнства, дитинства від 15.05.2017 та з питань депутатської
діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку від 17.05.2017,
районна рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 2 рішення районної ради від 24.03.2017 №282
«Про затвердження Статуту Комунального Закладу Пустомитівської районної
ради «Пустомитівська центральна районна лікарня» в новій редакції та його
структури», виклавши його в редакції:
«2.Зобовязати заступника керуючого справами-начальника відділу
правового та кадрового забезпечення районної ради Фриса Володимира
Ярославовича провести відповідні заходи щодо державної реєстрації змін до
відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і
правопорядку М.Вертас).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
смт. Щирець Щирецької селищної ради Пустомитівського району
Львівської області.
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж селища
міського типу Щирець Щирецької селищної ради Пустомитівського району
Львівської області, розроблений у 2015 році ТзОВ «Інститут ґрунтознавства
та оцінки земель», враховуючи висновок державної експертизи
землевпорядної документації від 28.12.2016 №2000, виданий Головним
управлінням Держгеокадастру у Львівській області, рішення Щирецької
селищної ради від 02.08.2016 №275, керуючись ст. ст.10, 174 Земельного
кодексу України, ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів від 16.05.2017, районна
рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити розроблений у 2015 році ТзОВ «Інститут ґрунтознавства
та оцінки земель» проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж смт.
Щирець Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської
області, що передбачає включення в межі селища міського типу Щирець
земель площею 98,7000 га, з них: землі громадян, яким надані землі у
власність і користування – 64,7000 га, землі закладів, установ, організацій
– 1,0527 га, землі промислових та інших підприємств – 1,8000 га, землі
автомобільного транспорту – 3.3000 га, землі запасу – 47,8473 га.
Загальна площа земель селища міського типу Щирець в
проектованих межах складатиме 734,7000 га.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань використання землі та регулювання земельних ресурсів
(Г.Гуль).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
с. Сердиця Щирецької селищної ради Пустомитівського району
Львівської області.
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села
Сердиця Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської
області, розроблений у 2015 році ТзОВ «Інститут ґрунтознавства та оцінки
земель», враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації від 28.12.2016 №1999, виданий Головним управлінням
Держгеокадастру у Львівській області, рішення Щирецької селищної ради від
02.08.2016 №277, керуючись ст. ст.10, 174 Земельного кодексу України, ст. 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань використання землі та регулювання
земельних ресурсів від 16.05.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити розроблений у 2015 році ТзОВ «Інститут ґрунтознавства
та оцінки земель» проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.
Сердиця Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської
області, що передбачає включення в межі села Сердиця земель площею
154,7453 га, з них: землі громадян, яким надані землі у власність –
108,4453 га, землі запасу – 46,3000 га.
Загальна площа земель села Сердиця в проектованих межах складає
282,5453 га.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань використання землі та регулювання земельних ресурсів
(Г.Гуль).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення з метою
надання в оренду ТзОВ «Агролайф-Інвест» на території Давидівської
сільської ради Пустомитівського району Львівської області (за межами
населеного пункту).
Розглянувши лист ТзОВ «Агролайф-Інвест» від 12.05.2017 №12\05\17 (з
доданими матеріалами), враховуючи висновок державної експертизи
землевпорядної документації Головного управління Держгеокадастру у
Львівській області від 03.05.2017 № 207, на підставі ст. 23 Закону України
«Про оцінку земель», враховуючи висновок постійної комісії з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів від 16.05.2017,
районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 24,6015 га
(кадастровий номер – 4623682400:03:000:0105), з метою надання в оренду
ТзОВ «Агролайф-Інвест» для обслуговування нерухомого майна на території
Давидівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області (за
межами населеного пункту), на загальну суму 395689,16 грн. (триста
дев’яносто п’ять тисяч шістсот вісімдесят дев’ять гривень 16 копійок), що
становить в розрахунку за 1 га земельної ділянки 16071,75 грн. (шістнадцять
тисяч сімдесят одна гривня 75 копійок).

Голова районної ради

Галина Гичка

