Проект рішення
Про порядок денний 27-ї чергової сесії
Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 27-ї чергової сесії :
1.
Про розгляд звернень депутатів районної ради, пов’язаних з їх
діяльністю (доповідає заступник голови районної ради Іван Мудрий).
2.
Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського
порядку та результати діяльності правоохоронних органів на території
Пустомитівського району (інформують керівник Львівської місцевої
Прокуратури №3 Ігор Івченко та начальник Пустомитівського відділення
поліції Роман Білик).
3.
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
(доповідає голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій Ігор Васьків, співдоповідають розробники цільових програм).
4.
Про внесення змін та доповнень до п.1 рішення районної ради від
20.12.2016 №198 «Про затвердження цільових програм» (доповідає голова
постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор
Васьків, співдоповідають розробники цільових програм).
5.
Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у Пустомитівському районі на
2016-2018 роки в новій редакції (доповідає голова постійної комісії з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків, співдоповідає
начальник служби в справах дітей райдержадміністрації Володимир Мота).
6.
Про надання одноразових матеріальних допомог мешканцям
Пустомитівського району (доповідає голова постійної комісії з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
7.
Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень-червень 2017 року та внесення змін до його показників (доповідає
заступник начальника фінансового управління райдержадміністрації Ганна Хіч,
співдоповідає голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій Ігор Васьків).
8.
Про внесення змін до рішення районної ради від 15.06.2017 №312
«Про перерозподіл лімітних призначень районного бюджету на 2017 рік»
(доповідає голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій Ігор Васьків).
9.
Про внесення змін до додатку №3 рішення районної ради від
19.05.2017 №290 «Про виконання районного бюджету Пустомитівського району
за січень-квітень 2017 року та внесення змін до його показників» (доповідає

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій
Ігор Васьків).
10. Про внесення змін до п.1 рішення районної ради від 19.05.2017 року
№293 «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).
11. Про внесення змін до п.3 рішення районної ради від 24.03.2017 року
№276 «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 передачу видатків на виконання власних повноважень по
охороні здоров’я (доповідає голова постійної комісії з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
13. Про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Пустомитівського району у І півріччі 2017 року (доповідає начальник
відділу
економічного
розвитку,
інфраструктури
та
торгівлі
райдержадміністрації Олена Лохманюк, співдоповідає голова постійної комісії
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості,
паливно-енергетичного комплексу Василь Юзькевич).
14. Про звіт постійної комісії районної ради з питань соціальноекономічного
розвитку,
промисловості,
паливно-енергетичного
комплексу(доповідає голова комісії Василь Юзькевич).
15. Про введення Я.Чабан та А.Балущака до складу постійних комісій
районної ради (доповідає голова постійної комісії районної ради з питань
депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку Марія
Вертас).
16. Про внесення змін до структури виконавчого апарату районної ради
(доповідає голова постійної комісії районної ради з питань депутатської
діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку Марія Вертас).
17. Про звіт постійної комісії районної ради з питань депутатської
діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку (доповідає голова
комісії Марія Вертас).
18. Про стан ремонту доріг у Пустомитівському районі в І півріччі 2017
року(доповідає начальник відділу економічного розвитку, інфраструктури та
торгівлі райдержадміністрації Олена Лохманюк, співдоповідає голова постійної
комісії районної ради з питань містобудування, архітектури, житловокомунального господарства, транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
19. Про затвердження звіту про оцінку майна нежитлового приміщення
№35 загальною площею 13.3 кв.м, яке розташоване в мансарді адміністративної
будівлі літ. «А-1», що знаходиться за адресою: Львівська обл., Пустомитівський
р-н, м. Пустомити, вул. Грушевського, 11 (доповідає голова постійної комісії
районної ради з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
20. Про передачу загорожі Миклашівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів ДНЗ» з балансу
відділу освіти районної держадміністрації на баланс

Миклашівської сільської ради (доповідає голова постійної комісії районної ради
з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
21. Про внесення змін до рішення районної ради від 28.02.2017 №252
«Про затвердження Щирецької ЗОШ №1 I-III ступенів імені Героя України
Богдана Ільківа опорною школою з філіями та філій опорної Пустомитівської
ЗОШ №1 I-III ступенів» (доповідає заступник начальника відділу освіти
райдержадміністрації Андрій Нагірний).
22. Про реорганізацію шкіл та тимчасове призупинення навчальновиховного процесу в окремих школах Пустомитівського району (доповідає
заступник начальника відділу освіти райдержадміністрації Андрій Нагірний).
23. Про введення посад асистентів учителів для класів інклюзивного
навчання (доповідає заступник начальника відділу освіти райдержадміністрації
Андрій Нагірний).
24. Про стан розвитку молодіжної політики у Пустомитівському районі
(доповідає завідувач сектору молоді та спорту райдержадміністрації Євген
Гладиш, співдоповідає голова постійної комісії з питань культури, туризму,
молодіжної політики, фізичної культури і спорту Андрій Добрянський).
25. Про введення посад для відділу культури Пустомитівської районної
держадміністрації (доповідає голова постійної комісії з питань культури,
туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту Андрій
Добрянський).
26. Про хід проведення жнив та підготовку до комплексу осінньопольових робіт в господарствах району (доповідає начальник відділу
агропромислового розвитку райдержадміністрації Ігор Либик, співдоповідає
голова постійної комісії районної ради з питань розвитку села та АПК Іван
Гримак).
27. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж села Миколаїв Миколаївської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області (доповідає голова постійної комісії районної ради з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів Григорій Гуль).
28. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни меж села
Борщовичі Борщовицької сільської ради Пустомитівського району Львівської
області. (доповідає голова постійної комісії районної ради з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів Григорій Гуль).
29. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної
власності, що надається в оренду ПП «Волтан» площею 4,4000 га та площею
2,9000 га для розробки Пісківського родовища пісків на території Пісківської
сільської ради Пустомитівського району Львівської області (за межами
населеного пункту) (доповідає голова постійної комісії районної ради з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів Григорій Гуль).
30. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної
власності площею 9,0000 га, яка розташована за адресою: Чижиківська сільська

рада Пустомитівського району Львівської області (за межами населеного пункту)
(доповідає голова постійної комісії районної ради з питань використання землі
та регулювання земельних ресурсів Григорій Гуль).
31. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки площею 0,6296 га, наданої в оренду ТзОВ
«Арматекос», яка розташована за адресою: Давидівська сільська рада (ОТГ)
Пустомитівського району Львівської області (за межами населеного пункту)
(доповідає голова постійної комісії районної ради з питань використання землі
та регулювання земельних ресурсів Григорій Гуль).
32. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки площею 5,4957 га, що знаходиться в користуванні
ТзОВ «СервісТехПостач», для обслуговування бази відпочинку «Молодіжновідпочинкового комплексу», за адресою: Львівська область, Пустомитівський
район, територія Звенигородської сільської ради (за межами населених пунктів)
(доповідає голова постійної комісії районної ради з питань використання землі
та регулювання земельних ресурсів Григорій Гуль).
33. Про затвердження технічної документації з визначення нормативної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,1580 га, що знаходиться в
Львівська область,
користуванні ТзОВ «Пропріум Бізнес» за адресою:
Пустомитівський район, м.Пустомити, вул.Фабрична, 19А (за межами
населеного пункту) (доповідає голова постійної комісії районної ради з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів Григорій Гуль).
34. Різне.
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського
порядку та результати діяльності правоохоронних органів на території
Пустомитівського району.
Заслухавши інформацію керівника Львівської місцевої прокуратури №3,
старшого радника юстиції І.Івченка та начальника Пустомитівського відділення
поліції Франківського відділу поліції ГУ Нацполіції у Львівській області,
підполковника поліції Р.Білика про стан законності, боротьби із злочинністю,
охорони громадського порядку та результати їх діяльності на території
Пустомитівського району, враховуючи висновок постійної комісії з питань
депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку від
19.07.2017, керуючись підпунктом 36) пункту 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р., районна рада
ВИРІШИЛА:
Інформацію Львівської місцевої прокуратури №3 та Пустомитівського
відділення поліції Франківського відділу поліції ГУ Нацполіції у Львівській
області про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського
порядку та результати їх діяльності на території Пустомитівського району
прийняти до відома.

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.
На виконання викладеного у п. 3 рішення районної ради від 19.05.2017
№287, керуючись пп. 16) п.1. ст. 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ознайомившись із звітами розробників цільових
галузевих соціально-економічних та культурних програм Пустомитівського
району про їх виконання, зокрема, про використання коштів, виділених у
2016 році з районного бюджету, беручи до уваги висновок постійної комісії
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від
19.07.2017, 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. Районна програма фінансової підтримки установ ветеринарної
медицини Пустомитівського району на 2016 рік.
1.2.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.
1.3.Районна програма підтримки діяльності Пустомитівської районної
організації ветеранів України на 2016 рік.
1.4.Програма накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту
для населення особового складу невоєнізованих формувань цивільного
захисту Пустомитівського району на 2014-2020 роки.
2. Зняти з контролю районні цільові програми, зазначені в п.п. 1.1.-1.3.
п.1. даного рішення, у зв’язку із закінченням терміну їх дії в 2016 році.
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 внесення змін та доповнень до п.1 рішення районної ради від
20.12.2016 №198 «Про затвердження цільових програм».
Керуючись підпунктом 16) пункту 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року, враховуючи висновки
постійних комісій районної ради (додаються), районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до п.1 рішення районної ради від 20.12.2016
№198 «Про затвердження цільових програм», з доповненнями, внесеними
рішеннями районної ради від 13.01.2017 №214, 28.02.2017 №247 та від
24.03.2017 №273, а саме:
1.1. Затвердити в новій редакції:
«1.1.2. Районна програма підтримки діяльності Пустомитівської районної
асоціації інвалідів ЛОАІ ВОІ СОІУ на 2017 рік згідно з додатком №2.
1.1.27. Програма підтримки органів державної виконавчої влади у
Пустомитівському районі на 2017 рік згідно з додатком №27.
1.1.29. Програма фінансової підтримки Пустомитівської районної
асоціації місцевих громад «Громади Пустомитівщини» та громадських
організацій Пустомитівського району на 2017-2020 роки згідно з додатком
№29.».
1.2. Доповнити п.п.1.1. п.1. рішення наступними підпунктами:
«1.1.41. Програма «Знищення борщівника Сосновського по берегах рік,
вздовж автомобільних доріг та землях сільськогосподарського призначення в
Пустомитівському районі у 2017- 2018 роках» згідно з додатком №41.
1.1.42. Районна програма заходів щодо недопущення виникнення та
розповсюдження африканської чуми свиней в Пустомитівському районі на
2017 рік згідно з додатком №42.
1.1.43. Програма підготовки молоді до військової служби у Збройних
Силах України, організації військового обліку, забезпечення проведення
призову на строкову військову службу та здійснення заходів щодо відбору
кандидатів на військову службу за контрактом в Пустомитівському районі у
2017 році згідно з додатком №43.
1.1.44. Комплексна програма забезпечення пожежної безпеки та захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру Пустомитівського району Львівської області на 2017-2018 роки
згідно з додатком №44.
1.1.45.
Програма
інформатизації
закладів
охорони
здоров’я
Пустомитівського району на 2017-2018 роки згідно з додатком №45.».
2. Фінансовому управлінню районної держадміністрації (Л.Максим)
здійснювати фінансування вищезгаданих програм згідно прийнятих рішень
районної ради щодо їх фінансування.
3. 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 затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, у Пустомитівському районі на 20162018 роки в новій редакції.
Враховуючи викладене в листі Пустомитівської районної державної
адміністрації від 13.07.2017 №04/17-478, керуючись підпунктом 16) пункту 1 статті
43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року,
враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань культури, туризму,
молодіжної політики, фізичної культури і спорту від 18.07.2017 і з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій від 19.07.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Викласти в новій редакції Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у Пустомитівському районі на 20162018 роки, затверджену рішенням районної ради від 22.04.2016 №83 «Про внесення
доповнень до п.1 рішення районної ради від 21.12.2015 №30 «Про затвердження
цільових програм на 2016 рік», зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням
районної ради від 19.02.2016 №46, згідно з додатком.
2. Фінансовому управлінню районної держадміністрації (Л.Максим)
здійснювати фінансування вищезгаданої Програми згідно прийнятих рішень
районної ради щодо її фінансування.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту
(А.Добрянський) та з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).

Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток №45
до рішення районної ради
від 22.04.2016р. №83
(нова редакція від 28.02.2017)
РАЙОННА ПРОГРАМА
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського
піклування та осіб з їх числа у Пустомитівському районі на 2016 – 2018 роки (в новій
редакції)

1.
2.
3.
4.

5.

Паспорт Програми
"Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування та осіб з їх числа у Пустомитівському районі
на 2016 – 2018 роки"
Ініціатор розроблення
Служба у справах дітей Пустомитівської
Програми
райдержадміністрації
Пустомитівська районна державна адміністрація
Дата, номер документа про
затвердження Програми
Розробник Програми
Служба у справах дітей Пустомитівської
райдержадміністрації
Співрозробники Програми
Пустомитівська районна рада,
відділ містобудування та архітектури
Пустомитівської районної державної
адміністрації
Відповідальний виконавець Служба у справах дітей Пустомитівської
Програми
райдержадміністрації

6.

Учасники Програми

Служба у справах дітей Пустомитівської
райдержадміністрації,
відділ містобудування та архітектури
Пустомитівської районної державної
адміністрації,
Пустомитівський районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді,
органи місцевого самоврядування

7.
8.

Термін реалізації Програми:
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми

2016 – 2018 роки
2016 рік – 687 000 тис. грн.
2017 рік – 1 144 200 тис. грн.
2018 рік – 381 400 тис. грн.
ВСЬОГО за 2016-2018 роки – 2 212 600 тис. грн.

‐

в тому числі:
Кошти обласного бюджету

‐

Кошти районного бюджету

2016 рік – 294 000 тис. грн.
2017 рік – 686 520 тис. грн.
2018 рік – 228 840 тис. грн.
2016 рік – 393 000 тис. грн.
2017 рік – 457 680тис. грн.
2018 рік – 152 560 тис. грн

Загальні положення
Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа у Пустомитівському районі на 2016 – 2018 роки
(далі – Програма) розроблена на виконання пункту 16.6 рішення колегії Міністерства
соціальної політики України від 29.10.2015 «Про основні пріоритети державної політики у
соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні», затвердженого наказом
Міністерства соціальної політики України від 06.11.2015 №1092, та рішення Львівської
обласної ради від 01.03.2016 №113 “Про затвердження Регіональної програми забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у
Львівській області на 2016 – 2018 роки”.
Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української
РСР, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні
адміністрації», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про житловий фонд
соціального призначення», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів
України від 23.07.2008 №682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий
фонд соціального призначення», наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України від 02.10.2015 року №252 «Про прогнозні
середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами
України на 2016 рік», від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», інші нормативно-правові акти, спрямовані
на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також
осіб з їх числа.
Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
Основними напрямками подолання сирітства є соціально-правова підтримка дітейсиріт та дітей, які залишились без батьківського піклування, вжиття комплексу заходів щодо
їх соціальної адаптації, забезпечення інтеграції зусиль районних та місцевих органів
виконавчої влади, установ та організацій, спрямованих на захист прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Отримання житла залишається однією з найактуальніших проблем для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа. Дитяче населення
Пустомитівського району становить 23 321 осіб, з них 118 – це діти-сироти та діти,
позбавлені батьківського піклування.
Станом на 15 лютого 2017 року із загальної кількості дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування мають житло на праві користування – 95 дітей, на
праві власності – 17 дітей, не мають житла та не зареєстровані 6 дітей, в тому числі 1
дитина, позбавлена батьківського піклування та 1 особа з числа дітей, позбавлених
батьківського піклування, які прибули з інших територій. В 11 дітей житло непридатне для
проживання.
На первинному обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, які прибули з інших територій
служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 8 осіб із трьох родинних груп, які
потребують першочергового забезпечення житлом. З них: 6 – діти до 18 років, 2 - особи з
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов перебуває 1 дитина, позбавлена батьківського
піклування та 2 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під
опікою/піклуванням громадян перебуває 84 дитини, 11 – в інтернатних закладах, 7 –

виховується в прийомних сім’ях, 15 – в дитячих будинках сімейного типу, 1 – тимчасово
влаштована в сім’ю родичів/знайомих.
Юридичне визначення соціальних категорій дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа визначено статтею 1 Закону України "Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування", а саме:
- дитина-сирота - це дитина, у якої померли чи загинули батьки;
- діти, позбавлені батьківського піклування, - це діти, які залишилися без піклування
батьків, у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без
позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними,
оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та
перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ,
пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх
місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої
батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких
відмовилися батьки, та безпритульні діти;
- особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - особи
віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи,
які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.
Програма розроблена з метою визначення і реалізації заходів, які дадуть змогу
забезпечити фінансування необхідного обсягу житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа.
Програмою визначаються напрямки вирішення у Пустомитівському районі проблеми
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх
числа, які потребують поліпшення житлових умов, шляхом придбання житла у введених в
експлуатацію багатоквартирних житлових будинках, житлових будинків та земельних
ділянок для їх обслуговування за рахунок коштів обласного і місцевого бюджетів та інших
джерел, не заборонених законодавством.
Програмою передбачено співфінансування витрат на реалізацію заходів Районної
програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
та осіб з їх числа у Пустомитівському районі на 2016-2018 роки з обласного бюджету (60%)
та районного бюджету (не менше 40 %).
У разі відмови дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх
числа від придбання житла, місцеві органи виконавчої влади мають право на заміну
придбання житла для інших осіб зазначеної категорії. Після придбання житла діти-сироти,
діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа знімаються з обліку осіб,
яким необхідно придбати житло за рахунок Програми.
Мета Програми
Метою Програми є поступове розв`язання проблеми забезпечення житлом дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Вона є інструментом
реалізації державної політики щодо забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа в
цілому і захисту їх житлових прав зокрема. Програма охоплює систему цілей, завдань і
заходів для їхнього досягнення та реалізації.
Враховуючи, що діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх
числа потребують соціального захисту і відповідно до статті 47 Конституції України мають
бути забезпечені житлом безоплатно.
Реалізація Програми дозволить підвищити рівень захищеності дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які відповідно до чинного

законодавства потребують поліпшення житлових умов, і реалізувати їх конституційні права
на отримання житла.
Завдання та результативні показники Програми
Основними завданнями реалізації Програми є забезпечення житлом 13 дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які походять із трьох
родинних груп, шляхом придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних
житлових будинках, житлових будинків та земельних ділянок для їх обслуговування за
рахунок коштів обласного і місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених
законодавством.
Перелік завдань, заходів та показників Програми визначено в додатку 2 до
Програми.
Шляхи і засоби розв’язання проблеми
Реалізація
Програми
пропонується
шляхом
забезпечення
житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, за рахунок:
1. Придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових
будинках з первинного та вторинного ринків.
2. Придбання житлових будинків та земельних ділянок для їх обслуговування за
рахунок коштів обласного і місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених
законодавством.
При цьому квартири та будинки, що підлягають викупу, повинні відповідати
затвердженим нормам соціального житла щодо їх площі і планування.
Обсяги та джерела фінансування
Формування Програми здійснювалось на базі розрахунків і вихідних даних.
Для розрахунку показників Програми були використані такі дані:
- 8 – кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх
числа, які перебувають на первинному обліку в службі у справах дітей
райдержадміністрації, з них 6 – діти до 18 років та 2 - особи з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які потребують першочергового забезпечення
житлом у рамках Програми протягом 2016 – 2018 років. Зазначені діти належать до 3-х
родинних груп;
- не менше 20 кв. метрів – середня загальна площа на особу з родинної групи,
прийнята до розрахунку;
- 9 535 гривень – середня розрахункова вартість 1кв. м житла в населених пунктах
Львівської області.
Потреба коштів для реалізації Програми у Пустомитівському районі на період з 2017
до 2018 року становить 1 525 600 тис. грн., що дозволить забезпечити житлом 3 родинні
групи, в яких виховується 8 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та
осіб з їх числа.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного, та місцевого
бюджетів в межах наявного фінансового ресурсу та за рахунок інших джерел, не
заборонених законодавством.
Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на придбання житла, є кількість
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, яких
необхідно забезпечити житлом у роки виконання Програми, прогнозні показники

опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2017 рік (9 535 грн.
за 1 кв.м. у Львівській області).
Вартість житла не повинна перевищувати діючі показники опосередкованої вартості
спорудження житла за регіонами України, установлені відповідними наказами
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України на 2017 — 2018 роки.
Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, та
очікувані результати:
У тому числі за роками

У цілому за Програмою
Загальна
вартість
житла

2 212 600
тис. грн.

2016

2017

687 000
тис. грн.

762 800
тис.грн.
(4 Фрідріхи)
381 400
тис.грн.
(2 Пелюшкові)

2018
381 400
тис.грн.
(2Собенки)

160 кв. м
80 кв.м.
Загальна
120 кв. м.
40 кв.м.
40 кв.м.
площа житла
Кількість
3
1
2
1
житла
*обсяги фінансування даної програми можуть уточнюватися при затвердженні
бюджетів на відповідні роки.
У разі придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа, які перебувають в родинних групах, загальна площа
розрахунку на одну особу не менша – 13,65 кв.м. (ст.47 Житлового кодексу Української
РСР).
Програма включає два напрями діяльності:
1. Придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових
будинках.
2. Придбання житлових будинків та земельних ділянок для їх обслуговування за
рахунок коштів обласного і місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених
законодавством.
Пропозиції щодо розподілу бюджетних призначень у місцевому бюджеті
розраховує служба у справах дітей районної державної адміністрації з урахуванням
дотримання умов співфінансування не менше 40 % витрат з місцевого районного бюджету
та співфінансування 60 % витрат з обласного бюджету.
При визначенні загальної вартості житла враховуються витрати, пов'язані з
оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків і зборів
(обов'язкових платежів).
Показники орієнтовних обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в
цілому, з визначенням джерел фінансування, наведено в додатку 1 до Програми.
Кошти, передбачені на реалізацію Програми, використовуються виконавцем її
заходів - службою у справах дітей районної державної адміністрації.
Строки та етапи виконання Програми
Програма реалізовуватиметься впродовж 2017-2018 років у межах асигнувань,
передбачених в обласному, місцевому бюджетах та інших джерелах на відповідний рік.
У разі потреби до Програми вносяться зміни згідно з установленим порядком.

Координація та контроль, очікувані результати
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації виконавцем заходів і завдань.
Контроль за виконанням заходів та завдань Програми, цільовим та ефективним
використанням коштів здійснює головний розпорядник коштів – Пустомитівська районна
державна адміністрація.
Відповідальний виконавець Програми – служба у справах дітей райдержадміністрації
– щорічно до 25 грудня готує і подає узагальнену інформацію про стан виконання
Програми фінансовому управлінню райдержадміністрації, відділу економічного розвитку,
інфраструктури
та
торгівлі і включає її до річних звітів для керівництва
райдержадміністрації та районної ради щодо стану виконання районних цільових програм,
які реалізуються в районі.
Щорічно Програма розглядається районною радою щодо виконання її показників, а
при потребі вносяться відповідні зміни.
Виконання Програми закінчується у визначені терміни, після чого служба у справах
дітей районної державної адміністрації складає заключний звіт про результати її виконання
та подає на розгляд сесії районної ради із пояснювальною запискою про кінцеві результати
виконання Програми не пізніше, ніж у двомісячний строк після терміну її закінчення.
Виконання Програми забезпечить житлом 3 родинні групи, з яких походить 13
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом
придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках,
житлових будинків та земельних ділянок для їх обслуговування за рахунок коштів
обласного і місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством з
первинного та вторинного ринків.

Додаток 1
Ресурсне забезпечення Програми
"Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у
Пустомитівському районі на 2016 – 2018 роки"
Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання Програми
Усього, тис. грн.:
у тому числі:
Обласний бюджет
Районний бюджет

2016 рік,
(тис. грн.)

2017 рік,
(тис. грн.)

2018 рік
(тис. грн.)

687 000

1 144 200

381 400

Усього витрат на
виконання Програми
(тис. грн.)
2 212 600

294 000
393 000

686 520
457 680

228 840
152 560

1 209 360
1003 240

Додаток 2
ПЕРЕЛІК
завдань, заходів та показників районної програми забезпечення житлом
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
у Пустомитівському районі на 2016 – 2018 роки

№
з/
п

Назва
завдання

Перелік
заходів
завдання

Показники виконання
заходу, одиниці
виміру

Виконавець
заходу

Фінансування
джерела
обсяги,
тис.
грн

Очікувани
й результат

2016 рік
1

Завдання1
Забезпечення
житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених
батьківського
піклування, та осіб з
їх числа шляхом:
1.придбання житла

Захід 1
Визначити перелік
житлових об’єктів,
які можна придбати
дітям-сиротам та
дітям, позбавленим
батьківського
піклування

Затрати
обсяг витрат на забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа
Продукту

Служба у справах дітей
райдержадміністрації;
Відділ містобудування та
архітектури
райдержадміністрації;
Центр соціальних служб для
сім'ї
дітей
та
молоді
райдержадміністрації;

кошти
обласного та
районного
бюджетів

687 000

687 тис.грн.

4 особи

у введених в
експлуатацію
багатоквартирних
житлових будинках;
2. придбання
житлових будинків
та земельних
ділянок для їх
обслуговування
у 2016 році

кількість дітей-сиріт,
позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа
забезпечено житлом

Органи
самоврядування

місцевого

Ефективності
- середня загальна площа на
особу;
- середня розрахункова вартість
1кв. м житла в населених пунктах
області

20,00 кв. м.

Якості
готовність забезпеченням
житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа

100%

8 394 тис. грн

2017 рік
2.

Завдання2
Забезпечення
житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених
батьківського
піклування, та осіб з
їх числа шляхом:
1.придбання житла
у введених в
експлуатацію
багатоквартирних
житлових будинках;
2. придбання
житлових будинків
та земельних
ділянок для їх
обслуговування
у 2017 році

Захід 2
Визначити перелік
житлових об’єктів,
які можна придбати
дітям-сиротам та
дітям, позбавленим
батьківського
піклування

Затрати
обсяг витрат на забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа
продукту
кількість дітей-сиріт,
позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа
забезпечено житлом
ефективності
- середня загальна площа на
особу;
- середня розрахункова вартість
1кв. м житла в населених пунктах
області
якості
готовність забезпеченням
житлом дітей-сиріт, дітей,

Служба у справах дітей
райдержадміністрації;
Відділ містобудування та
архітектури
райдержадміністрації;
Пустомитівський районний
центр соціальних служб для
сім'ї дітей та молоді;
Органи місцевого
самоврядування

кошти
обласного та
місцевих
бюджетів і за
рахунок інших
джерел, не
заборонених
законодавством

1 144 200

1 144 200 тис.грн

6 осіб

20 кв. м.
9 535 тис.грн

100%

3.

Завдання3
Забезпечення
житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених
батьківського
піклування, та осіб з
їх числа шляхом:
1.придбання житла
у введених в
експлуатацію
багатоквартирних
житлових будинках;
2. придбання
житлових будинків
та земельних
ділянок для їх
обслуговування
у 2018 році

2018 рік
затрати
Служба у справах дітей
обсяг витрат на забезпечення
райдержадміністрації;
житлом дітей-сиріт, дітей,
Відділ містобудування та
позбавлених батьківського
архітектури
піклування, та осіб з їх числа
райдержадміністрації;
Пустомитівський районний
центр соціальних служб для
продукту
сім'ї дітей та молоді
кількість дітей-сиріт,
райдержадміністрації;
позбавлених батьківського
Органи місцевого
піклування, та осіб з їх числа
самоврядування
забезпечено житлом

Захід 3
Визначити перелік
житлових об’єктів,
які можна придбати
дітям-сиротам та
дітям, позбавленим
батьківського
піклування

кошти
обласного та
місцевих
бюджетів і за
рахунок інших
джерел, не
заборонених
законодавством

381 400

ефективності
- середня загальна площа на
особу;
- середня розрахункова вартість
1кв. м житла в населених пунктах
області

Начальник служби у справах дітей
районної державної адміністрації

2 особи

20 кв. м.
9 535 тис.грн

100%

якості
готовність забезпеченням
житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа

Заступник голови районної ради

381 400 тис.грн.

Іван Мудрий
Володимир Мота

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 19.07.2017,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати матеріальну допомогу мешканцям Пустомитівського району
за рахунок коштів районного бюджету на 2017 рік, а саме:
- Дигдалович Наталії Романівні в сумі 30,0 тис. грн., мешканці
с.Сокільники, вдові Героя Небесної Сотні, Героя України, Дигдаловича Андрія
Івановича, для утеплення фасаду будинку.
- Захарку Івану Йосиповичу в сумі 50,0 тис. грн., мешканцю
с.Муроване, учаснику АТО, інваліду війни, на ремонт квартири, придбаної за
кошти державного бюджету.
- Гавриляк Русланні Григорівні в сумі 25,0 тис. грн., начальнику відділу
фінансово-господарського забезпечення районної ради, на лікування.
- Підцерковній Галині Богданівні в сумі 25,0 тис. грн., мешканці
с.Басівка, у зв’язку з пожежею.
- Федишину Петру Петровичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю с. Лани,
у зв’язку з пожежею.
- Сарамазі Галині Михайлівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці
м.Пустомити, на лікування.
- Хомишин Ользі Григорівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці
м.Пустомити, на лікування її чоловіка Хомишина Михайла Дмитровича.
- Кононович Любомирі Осипівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці смт.
Щирець, на ремонт будинку.
- Баховському Роману Леонідовичу в сумі 30,0 тис. грн., мешканцю
с.Сокільники, на лікування його сина Баховського Назара Романовича.
- Нищому Петру Ярославовичу в сумі 40,0 тис. грн., мешканцю
с.Борщовичі, для онуків Кріль Д.Ю. та Кріль О.Ю., які залишились сиротами.
- Гілеті Сергію Володимировичу в сумі 20,0 тис. грн., мешканцю
с.Звенигород, на покращення житлово – побутових умов.
- Галазюк Павлу Юрійовичу, в сумі 5,0 тис. грн., мешканцю
смт.Щирець, на поховання матері.
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-червень 2017 року та внесення змін до його показників.
Розглянувши на підставі підпункту 28) пункту 1 статті 43 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" звіт Пустомитівської районної
державної адміністрації про виконання районного бюджету Пустомитівського
району за січень – червень 2017 року, враховуючи пропозиції Пустомитівської
районної державної адміністрації, викладені в листі від 11.07.2016 №04/10-1724
стосовно внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік,
висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій від 19.07.2017, керуючись статтями 78, 80 Бюджетного кодексу
України, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт Пустомитівської районної державної адміністрації про виконання районного
бюджету Пустомитівського району за січень – червень 2017 року затвердити:
по доходах – в сумі 520 651,70 тис. грн. згідно з додатком №1.
по видатках – в сумі 484 756,2 тис. грн. згідно з додатком №2.
2. Звіт про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січень –
червень 2017 року опублікувати в районному часописі "Голос народу".
3. Збільшити доходну частину районного бюджету Пустомитівського району на 2017
рік за кодом бюджетної класифікації 11010000 «Податок та збір на доходи фізичних осіб» в
сумі 9 349 462,39 грн., а також, на вказану суму – видаткову частину районного бюджету.
3.1. Органам місцевого самоврядування в сумі 1 189 417,39 грн.:
КПКВКМБ 7618700 (250315) «Інші додаткові дотації» КЕКВ 2620 (поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів) в сумі 180 450,00 грн.
- Пикуловичівській сільській раді
- 50 000,00 грн.;
- Дмитрівській сільській раді
- 57 800,00 грн.;
- Ставчанській сільській раді
- 72 650,00 грн.;
КПКВКМБ 7618800 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам
державного управління інших рівнів) в сумі 38 967,39 грн., в тому числі:
на виконання “Програми моніторингу природного довкілля у Пустомитівському
районі на 2016-2020 роки” в сумі 19 254,40 грн.:
Щирецькій селищній раді – 1750,40 грн.;
Вовківській сільській раді – 2625,60 грн.;
Гуменецькій сільській раді – 1750,40 грн.;
Дмитрівській сільській раді – 1750,40 грн.;
Чижиківській сільській раді – 875,20 грн.;
Семенівській сільській раді – 1750,40 грн.;
Ставчанській сільській раді – 1750,40 грн.;
Старосільській сільській раді – 2625,60 грн.;
Поршнянській сільській раді – 3500,80 грн.;
Миколаївській сільській раді – 875,20 грн.
на виконання “Програми ліквідації загрози виникнення ускладнення епідситуації в
Пустомитівському районі на 2017 рік в сумі 19 712,99 грн.:
Борщовицькій сільській раді — 5 187,48 грн.;
Вовківській сільській раді - 2 560,15 грн.;
Гуменецькій сільській раді — 1 866,00 грн.;
Дмитрівській сільській раді — 2 239,20 грн.;
Миколаївській сільській раді — 1 716,72 грн.;
Пікуловицькій сільській раді -1 119,60 грн.;
Семенівській сільській раді — 768,79 грн.;

Ставчанській сільській раді — 2 851,25 грн.;
Старосільській сільській раді — 1 403,80 грн.
КПКВКМБ 7618800 «Інші субвенції» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам
державного управління інших рівнів) в сумі 600 000,00 грн. (Пісківській сільській раді для
капремонту дороги).
КПКВКМБ 7618300 (250324) «Субвенція іншим бюджетам на виконання
інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління
інших рівнів) в сумі 260 000,00 грн., а саме:
- Чорнушовицькій сільській раді (для будівництва трансформаторної підстанції у
с.Чорнушовичі) в сумі 120 000,00 грн.;
- Ставчанській сільській раді
(для виготовлення ПКД будівництва їдальні
Ставчанського НВК) в сумі 70 000,00 грн.;
- Миколаївській сільській раді (виготовлення ПКД для реконструкції дитячого
садочка у с.Миколаїв) в сумі 70 000,00 грн.
КПКВКМБ 7618800 «Інші субвенції» в сумі 110 000,00 грн., а саме:
КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів)
Оброшинській сільській раді на розробку ПКД міжрайонної дороги Оброшино-Бартатів по
вул. Зелена с.Оброшине Пустомитівського району в сумі 70 000,00 грн.;
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших рівнів)
Соколівській сільській раді (виготовлення Генерального плану у с.Яструбки) в сумі 40 000,00
грн.
3.2. Відділу культури райдержадміністрації в сумі 4 390 000,00 грн.:
КПКВКМБ 2414100 «Школи естетичного виховання дітей» - 400 000,00 грн.
(заробітна плата та нарахування);
КПКВКМБ 2414090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади» КЕКВ 3132
(капітальний ремонт) в сумі 2 350 000,00 грн. (НД с.Лісневичі-900,0 тис. грн., НД с.Старе
Село № 2 - 1100,0 тис. грн., НД с.Гаї-100,0 тис. грн., Підсадки – 250,0 тис. грн.);
КПКВКМБ 2416310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація) в сумі 1 400 000,00 грн. (НД с.Горбачі-900,0 тис
грн., НД с.Наварія- 500,0 тис. грн.);
КПКВКМБ 2414070 «Музеї і виставки» КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім
комунальних)) в сумі 120 000,00 грн. (для проведення поточного ремонту музею садиби
Устияновичів у с.Вовків).
КПКВКМБ 2416310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація) в сумі 20 000,00 грн. для виготовлення ПКД НД
с.Борщовичі;
КПКВКМБ 2414100 «Школи естетичного виховання дітей» КЕКВ 2110 (придбання
обладнання і предметів довгострокового користування) в сумі 100 000,00 грн. на виконання
«Програми організації та проведення ІІ міжнародного фестивалю духових оркестрів «Мідні
барви Оброшина 2017».
3.2. Пустомитівській центральні районній лікарні по КПКВКМБ 7512010
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 3210 (капітальні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)) в сумі 40 000,00 грн.
3.3. Районній державній адміністрації в сумі 303 000,00 грн., в тому числі:
КПКВКМБ 0318350 (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 149 900,00 грн.:
- 11 900,00 грн. на виконання «Програми підтримки органів державної виконавчої
влади у Пустомитівському районі на 2017 рік» (4 100,00 – відділ культури
райдержадміністрації, 7 800,00 – відділу освіти райдержадміністрації на оплату природного
газу);
- 30 000,00 грн. на виконання програми «Підготовки молоді до військової служби у
Збройних Силах України, організації військового обліку, забезпечення проведення призову
на строкову військову службу та здійснення заходів щодо відбору кандидатів на військову
службу за контрактом в Пустомитівському районі у 2017 році»;
- 33 000,00 грн. на виконання цільової програми «Забезпечення функціонування
центру надання адміністративних послуг Пустомитівської районної державної адміністрації
на 2017р.»;

- 45 000,00 грн. на виконання «Програми щодо матеріально-технічного забезпечення
підшефних військових частин на 2017 рік»;
КПКВКМБ 0316324 (150118) «Будівництво та придбання житла для окремих
категорій населення» КЕКВ 3121 (капітальне будівництво (придбання) житла) в сумі
18 100,00 грн. (на виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування);
КПКВКМБ 0313132 КЕКВ 2282 (окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку) в сумі 15 000,00 грн. на виконання
програми «Соціальні робота з сім’ями, дітьми та молоддю у Пустомитівському районі на
2017-2020 р.»;
КПКВКМБ 0317212 «Підтримка періодичних видань (газет та журналів)» КЕКВ 2610
(субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)) в сумі 45 000,00
грн.;
КПКВКМБ 0316422 «Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам`яток
архітектури, премії в галузі архітектури» КЕКВ 2281 (дослідження і розробки, окремі заходи
розвитку по реалізації державних (регіональних) програм) в сумі 105 000,00 грн. (на
виконання «Програми по збереженню об’єктів культурної спадщини Пустомитівського
району на 2017 рік»);
3.4. Управлінню соціального захисту населення в сумі 602 000,00 грн., а саме:
КПКВКМБ 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 (Інші
виплати населенню) в сумі 200 000,00 грн.;
КПКВКМБ 1513037 (170302) «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих
категорій громадян на залізничному транспорті» КЕКВ 2610 (субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)) в сумі 117 000,00 грн.
КПКВКМБ 1513400 (090412) КЕКВ 2730 в сумі 285 000,00 грн., а саме:
- Дигдалович Наталії Романівні в сумі 30,0 тис. грн., мешканці с.Сокільники, вдові Героя
Небесної Сотні, Героя України, Дигдаловича Андрія Івановича, для утеплення фасаду
будинку.
- Захарку Івану Йосиповичу в сумі 50,0 тис. грн., мешканцю с.Муроване, учаснику АТО,
інваліду війни, на ремонт квартири, придбаної за кошти державного бюджету.
- Гавриляк Русланні Григорівні в сумі 25,0 тис. грн., начальнику відділу фінансовогосподарського забезпечення районної ради, на лікування.
- Підцерковній Галині Богданівні в сумі 25,0 тис. грн., мешканці с.Басівка, у зв’язку з
пожежею.
- Федишину Петру Петровичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю с. Лани, у зв’язку з пожежею.
- Сарамазі Галині Михайлівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці м.Пустомити, на лікування.
- Хомишин Ользі Григорівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці м.Пустомити, на лікування її
чоловіка Хомишина Михайла Дмитровича.
- Кононович Любомирі Осипівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці смт. Щирець, на ремонт
будинку.
- Баховському Роману Леонідовичу в сумі 30,0 тис. грн., мешканцю с.Сокільники, на
лікування його сина Баховського Назара Романовича.
- Нищому Петру Ярославовичу в сумі 40,0 тис. грн., мешканцю с.Борщовичі, для онуків
Кріль Д.Ю. та Кріль О.Ю., які залишились сиротами.
- Гілеті Сергію Володимировичу в сумі 20,0 тис. грн., мешканцю с.Звенигород, на
покращення житлово – побутових умов.
- Галазюк Павлу Юрійовичу, в сумі 5,0 тис. грн., мешканцю смт.Щирець, на поховання
матері.
3.5. Відділу освіті райдержадміністрації в сумі 1 377 000,00 грн., в тому числі:
КПКВКМБ 1011020 (070201) «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - 792 000,00 грн., в т.ч.:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) –
23 000,00 грн. (придбання плити);
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) – 769 000,0 грн. (150 000,0 благоустрій Миклашівського НВК, 419 000,0 грн. – капітальний ремонт даху Борщовицького
НВК, 100 000,0 грн. – капремонт даху школи с. Гаї, 100 000,0 грн. – Щирецька ЗОШ № 2);

КПКВКМБ 1016330 (150110) «Проведення невідкладних відновлювальних робіт,
будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів» КЕКВ 3142
(реконструкція та реставрація інших об’єктів) в сумі 100 000,0 грн. (50 000,0 грн. - проектно
кошторисна документація
на реконструкцію Зубрянського НВК, 50 000,0 грн. –
Оброшинська ЗОШ І-ІІІ ст. стара школа);
КПКВКМБ 1011010 (070101) «Дошкільна освіта» в сумі 400 000,00 грн.
КПКВКМБ 1011020 (070201) «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 (капітальний
ремонт інших об’єктів) Чорнушовицькій ЗОШ І-ІІІ ст. (для буріння розвідувальноексплуатаційної свердловини) в сумі 85 000,00 грн.
3.6. Виділити асигнування районній раді в сумі 354 000,00 грн., в тому числі:
КПКВКМБ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі
її створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших
об’єктів) – 200 000,00 грн.
КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки» КЕКВ 2800 (інші поточні видатки) – 154 000,00
грн.
3.7. Виділити асигнування для співфінансування мікропроектів місцевого розвитку в
сумі 1 094 045,00 грн., а саме:
- Відділу освіти райдержадміністрації в сумі 49 950,00 грн.
КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в тч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 (придбання
обладнання і предметів довгострокового користування) (придбання і встановлення ігрового
комплексу "Дві башти" на території Старосільської ЗОШ в с. Старе Село Путомитівського
району Львівської області);
- Відділу культури райдержадміністрації в сумі 196 023,00 грн., в тому числі:
КПКВКМБ 2414060 «Бібліотеки» в сумі 50 000,00 грн. (Створення сучасної URBANбібліотеки на базі бібліотеки-філії №66 в с. Старе Село) , в тому числі:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) –
26 934,00 грн.
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 19 550,00 грн.
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних)) – 3 516,00 грн.
КПКВКМБ 2414090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного
типу» в сумі 96 903,00 грн.
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 46 903,00 грн. (заміна
вікон та дверей у Народному домі в с.Борщовичі)
КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об`єктів) – 50 000,00 грн. (капітальний ремонт
Народного дому в с. Городиславичі)
КПКВКМБ 2416310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об`єктів) – 49 120,00 грн. (Реконструкція
Народного дому в с. Миколаїв Пустомитівського району Львівської області шляхом заміни
частини вікон та дверей, заміни перекриття в гардеробній і заміна перекриття балкону);
- Управлінню соціального захисту населення в сумі 49 500,00 грн.
КПКВКМБ 1513202 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість» КЕКВ 2610 (субсидії та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)) (Пустомитівська районна
асоціація інвалідів Львівської обласної асоціації інвалідів Всеукраїнської організації
інвалідів " Союз органзацій інвалідів України");
- Органам місцевого самоврядування в сумі 798 572,00 грн., а саме:
КПКВКМБ 7618800 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам
державного управління інших рівнів) в сумі 252 737,00 грн., в тому числі:
Сокільницькій сільській раді – 50 000,00 грн. (виготовлення та встановлення
флюгерів-вказівників у с. Сокільники);
Давидівській сільській раді (ОТГ) – 48 356,00 грн. (облаштування території в с.
Давидів по вул. Сонячній);

Пустомитівській міській раді – 54 381,00 грн. (18 000,00 грн. - розвиток волейболу в
Пустомитівському районі на 2017 рік, 15 000,00 грн. - облаштування дитячого ігрового
майданчика у м. Пустомити, Львівська обл., 21 381,00 грн. - організація майданчика для
сортування сміття (ТПВ);
Сороки-Львівській сільській раді – 100 000,00 грн. (50 000,00 грн. - облаштування
дитячого спортивно-ігрового майданчика у с.Сороки-Львівські, 50 000,00 грн. - Придбання
обладнання та устаткування для звукотехнічного забезпечення населення Сороки-Львівської
сільської ради);
КПКВКМБ 7618800 «Інші субвенції» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам
державного управління інших рівнів) в сумі 396 035,00 грн., в тому числі:
Давидівській сільській раді (ОТГ) – 47 550,00 грн. (придбання обладнання для
облаштування дитячого ігрового майданчика в ДНЗ с.Чишки);
Ставчанській сільській раді – 49 485,00 грн. (Закупівля обладнання для облаштування
дитячого майданчика в с. Ставчани Пустомитівського р-ну, Львівської обл.);
Миклашівській сільській раді – 100 000,00 грн. (50 000,00 грн. - закупівля дитячого
ігрового майданчика в с. Підгірне, 50 000,00 грн. - закупівля дитячого ігрового майданчика в
с.Миклашів);
Чижиківській сільській раді – 49 000,00 грн. (закупівля дитячого ігрового майданчика
для ДНЗ с.Чижиків);
Сороки-Львівській сільській раді – 150 000,00 грн. ( 50 000,00 грн. - будівництво
сучасного спортивного майданчика в с. Муроване, 50 000,00 грн. - встановлення огорожі
навколо озера в с.Муроване, 50 000,00 грн. - впровадження системи відеоспостереження в с.
Муроване);
КПКВКМБ 7618300 «Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних
проектів» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів) в
сумі 149 800,00 грн., в тому числі:
Гуменецькій сільській раді – 99 800,00 грн. ( 49 800,00 грн. - реконструкція лінії 0,4 кВ
від КТП - 15 (монтаж ліні вуличного освітлення) в с.Лани, 50 000,00 грн. - реконструкція
лінії 0,4 кВ від КТП - 15 (монтаж ліні вуличного освітлення) в с.Гуменець;
Містківській сільській раді – 50 000,00 грн. (рекострукція лінії 0,4 кВ від СКТП-542
(монтаж лінії вуличного освітлення) в с.Полянка Пустомитівського р-ну, Львівської обл.
4. Внести зміни до показників районного бюджету Пустомитівського району в межах
бюджетних призначень на 2017 рік:
4.1. По відділу культури райдержадміністрації, а саме:
Зменшити асигнування: КПКВКМБ 2414090 «палаци і будинки культури» КЕКВ-2240
(оплата інших послуг) – 25 000,0 грн.
Збільшити асигнування: КПКВКМБ 2414200 «інші культурно - освітні заклади та
заходи» КЕКВ-3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування –
25,0 тис грн.
4.2. По відділу освіти райдержадміністрації, а саме:
по ТПКВКМБ 1011010 (070101) «Дошкільна освіта»
Зменшити асигнування: КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних))
в сумі – 365 000,0 грн.
Збільшити асигнування: КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) в сумі 365
000,0 грн. (капремонт харчоблоку ДНЗ с. Старе Село – 195 000,0 грн., капремонт ДНЗ №3 м.
Пустомити – 170 000,0 грн.)
по ТПКВКМБ 1011020 (070201) «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами».
Зменшити асигнування: КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних)) в сумі
140 000,0 грн.
Збільшити асигнування: КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) в сумі
140 000,0 грн. (капремонт актового залу Щирецької ЗОШ №1).
4.3. Зменшити асигнування Пустомитівській районній державній адміністрації в сумі
96 000,00 грн. по КПКВКМБ 0313141 «Соціальні програми і заходи державних органів у
справах молоді» КЕКВ 2282 (окремі заходи до реалізації державних (регіональних) програм,
не віднесені до заходів розвитку).

4.4. Збільшити асигнування Пустомитівській районній раді в сумі 96 000,00 грн. по
КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки» КЕКВ 2800 (інші поточні видатки).
5. Збільшити доходну (КДК 41035000) частину районного бюджету в сумі 1
346 354,00 грн., за рахунок інших субвенцій, виділених органами місцевого самоврядування
згідно з додатком №3.
Збільшений відповідно до пункту 5 даного рішення розмір видаткової частини
районного бюджету Пустомитівського району на 2017 рік спрямувати відділу освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації,
відділу
культури
Пустомитівської
райдержадміністрації та Пустомитівській центральній районній лікарні на фінансування
заходів, наведених у додатку №3.
6. Збільшити доходну (КДК 41030400) частину районного бюджету в сумі 18 793,04
грн., за рахунок субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів, виділених
органами місцевого самоврядування згідно з додатком №4.
Збільшений відповідно до пункту 6 даного рішення розмір видаткової частини
районного бюджету Пустомитівського району на 2017 рік спрямувати Львівському
обласному бюджету.
7. 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 21 липня 2017 №___
Розподіл іншої субвенції, отриманої від органів місцевого самоврядування
№
п/п

Назва органу
місцевого
самоврядування
Давидівська сільська
рада (ріш. с/ради №4699/2017 від 01.06.2017)
Давидівська сільська
рада (ріш. с/ради №4699/2017 від 01.06.2017)

Сума
субвенції,
грн.
34 013,00

КЕКВ
2620

КЕКВ 3220

34013,00

0

Відділу освіти КПКВКМБ 1011200 на
КЕКВ 2210 (на паливо)

20 000,00

0

20 000,00

Поршнянська сільська
рада (ріш. с/ради № 368
від 16.06.2017)
Підберізцівська сільська
рада (ріш. с/ради № 119
від 06.07.2017р.)

17 500,00

0

17 500,00

Відділу культури КПКВКМБ 2414070
КЕКВ 3110 (на придбання дерев’яної
конструкції сектору Музею “Криївки
підпільної типографії УПА” у
Лапаївському лісництві с.Басівка)
Відділу культури КПКВКМБ 2416310
КЕКВ 3142 (реконструкція НД)

50 000,00

0

50 000,00

5

Сокільницька сільська
рада (ріш. с/ради №220
від 24.01.2017р.)

150 000,00

0

150 000,00

6

Сокільницька сільська
рада (ріш. с/ради №220
від 24.01.2017р.)

83 000,00

0

83 000,00

7

Сокільницька сільська
рада (ріш. с/ради №319
від 03.07.2017р.)
Раковецька сільська
рада (ріш. с/ради №189
від 11.07.2017р. )

400 000,00

0

400 000,00

20 000,00

0

20 000,00

Лапаївська сільська рада
(ріш. с/ради №95 від
18.07.2017р. )

100 000,00

0

100 000,00

10

Солонківська сільська
рада (ріш. с/ради №662
від 27.06.2017р. )

20 000,00

0

20 000,00

11

Семенівська сільська
рада (ріш. с/ради № 601
від 26.05.2017)

5 000,00

0

5 000,00

12

Борщовицька сільська
рада (ріш. с/ради №412
від 19.07.2017р.)
Пустомитівська міська
рада (ріш. м/ради №639
від 11.07.2017р.)
Гамаліївська сільська
рада (ріш. м/ради №639
від 11.07.2017р.)

51841,00

51841,00

0

200 000,00

0

200 000,00

195 000,00

0

195 000,00

1 346 354,00

85 854,0

1 260 500,0

1
2

3
4

8

9

13
14

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Заступник начальника фінансового управління РДА

Призначення

Відділу культури КПКВКМБ 2414070
КЕКВ 3110 (на придбання дерев’яної
конструкції сектору Музею “Криївки
підпільної типографії УПА” у
Лапаївському лісництві с.Басівка)
Відділу культури КПКВКМБ 2414070
КЕКВ 3110 (на придбання дерев’яної
конструкції сектору Музею “Криївки
підпільної типографії УПА” у
Лапаївському лісництві с.Басівка)
Відділу освіти КПКВКМБ 1011020
КЕКВ 3132 (утеплення фасаду
спортивного залу Сокільницької ЗОШ
І-ІІІ ст.)
ЦРЛ КПКВКМБ 7512120 КЕКВ 3210
(капремонт Сокільницької амбулаторії)
Відділу культури КПКВКМБ 2414070
КЕКВ 3110 (на придбання дерев’яної
конструкції сектору Музею “Криївки
підпільної типографії УПА” у
Лапаївському лісництві с.Басівка)
Відділу культури КПКВКМБ 2414070
КЕКВ 3110 (на придбання дерев’яної
конструкції сектору Музею “Криївки
підпільної типографії УПА” у
Лапаївському лісництві с.Басівка)
Відділу культури КПКВКМБ 2414070
КЕКВ 3110 (на придбання дерев’яної
конструкції сектору Музею “Криївки
підпільної типографії УПА” у
Лапаївському лісництві с.Басівка)
Відділу культури КПКВКМБ 2414070
КЕКВ 3110 (на придбання дерев’яної
конструкції сектору Музею “Криївки
підпільної типографії УПА” у
Лапаївському лісництві с.Басівка)
Відділу культури КПКВКМБ 2414090
КЕКВ 2210 (заміна вікон та дверей у
НД с.Борщовичі)
Відділу освіти КПКВКМБ 1011010
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт ДНЗ
№3 м.Пустомити)
Відділу культури КПКВКМБ 2414090
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт НД
с.Гамаліївка)

Іван Мудрий
Ганна Хіч

Додаток №4
до рішення районної ради
від 21 липня 2017 №___

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

Назва органу
місцевого
самоврядування
Семенівська
сільська рада (ріш.
с/ради № 600 від
26.05.2017)

Сума
субвенції,
грн.
18 793,04

КЕКВ
2620

КЕКВ
3220

Призначення

0

18 793,04

КПКВКМБ 7618300
КЕКВ 3220 (для
передачі в обласний
бюджет по «Програмі
зовнішнього
освітлення населених
пунктів Львівської
області на 2017-2020
роки»

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Заступник начальника фінансового управління РДА

Іван Мудрий
Ганна Хіч

Додаток №1
до рішення районної ради
від 21.07.2017р.№___

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

1

Затв.план
на рік

Уточ.план
на рік

уточ.план
на січень червень
місяць

2

3

4

Доходи загального фонду
Податок на доходи фізичних осіб
Плата за оренду цілісних майнових
комплексів та іншого майна
Частина чистого прибутку госп.
організацій
надаються в користування на умовах
оренди
Адміністративний збір
Податок на прибуток
Інші надходження
Разом доходів
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

Факт за
січеньчервень
місяць

5

% до
плану на
рік

% до
уточ.
плану
на рік

% до
уточ.
плану на
січеньчервень
місяць

6

7

8

120417,9

118721,9

63095,1

76002,9

63,1

64,0

120,5

29,0

29,0

14,4

20,1

69,3

69,3

139,6

50,0

50,0

25,0

0,5

1,0

1,0

2,0

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

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

1,2
4,5
20,0
1,0

7,7
12,2

135,6
19,3
610,0

135,6
19,3
610,0

271,1
38,5
1220,0

120549,9

118853,9

63161,2

76055,6

63,1

64,0

120,4

678157,7

651342,5

445695,1

439950,4

64,9

67,5

98,7

25303,8
38564,4
87233,1

21062,0
35984,3
79627,2

10977,3
18204,4
42110,7

10530,8
17992,2
41092,7

41,6
46,7
47,1

50,0
50,0
51,6

149754,1
377302,3

135660,4
377302,3
1706,3

84639,0
283525,4
6238,3

83986,6
283115,8
3232,3

6303,6

6303,6

7119,4

4645,7

56,1
75,0
73,7
73,7

61,9
75,0
189,4
73,7

95,9
98,8
97,6
0,0
99,2
99,9
51,8
65,3

6303,6
805011,2

6303,6
776500,0

3151,8
515975,7

2353,0
520651,7

37,3
64,7

37,3
67,1

74,7
100,9

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Заступник начальник фінансового управління РДА

12,2

Іван Мудрий
Ганна Хіч

Додаток №2
до рішення районної ради
від 21.07.2017р.№___

Видатки
районного бюджету по Пустомитівському району
за січень- червень 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
Санаторно-курортні путівки УВВВ, вдовам
-адресна допомога воїнам УПА та політв. для
вирішен. питань ЖКП.
адресна допомога особам, які постраждали від
Чорнобильської катастрофи
фінансова підтримка громадських організацій
інвалідів і ветеранів
Пільговий проїзд автомобільним транспортом
окремим категоріям
пільги окремим категоріям громадян з послуги
- 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"
-відділ молоді і спорту
8. Послуги з економічної діяльності
9. Матеріальний резерв району
Дорожне господарство
ІншІ видатки
12 Резервний фонд
Субвенція з державного бюджетумісцевому
бюджету)
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету)
13. Управлінь. с/г. і продовольства
Разом видатків

2

Надання пільг та житлових субсидій населенню
Разом видатків
Спец. Кошти (власні видат.)
Всього видатків

Виконано
за січеньчервень
2017р.

3

4

% викон. % викон.
до затв. до уточн.
плану
бюд-ту
5

6

3000,0
3000,0
250372,0
87287,0
13642,2
1439,0

3652,0
3652,0
251618,3
93194,1
17071,0
1622,4

2446,5
2446,5
146251,3
47477,5
10589,2
920,5

1686,7
1686,7
126213,8
39950,4
7756,9
670,9

56,2
56,2
50,4
45,8
56,9
46,6

46,2
46,2
50,2
42,9
45,4
41,4

240,0

240,0

221,0

181,2

75,5

75,5

84,0
6850,0
1580,2
891,9
500,0

152,6
7417,0
2151,2
891,9
1487,0

58,0
3709,6
1602,1
454,2
1434,6

32,4
3146,2
860,0
334,8
1392,4

38,6
45,9
54,4
37,5
278,5

21,2
42,4
40,0
37,5
93,6

110,0

110,0

66,9

62,9

57,2

57,2

1100,0
155,0

1182,1
155,0

610,1
78,0

448,7
0,2

448,7
0,1

38,0
0,1

200,0

200,0

102,2

101,9

51,0

51,0

169,0

169,0

169,0

23,5

13,9

13,9

60,0

60,0

36,6

33,6

56,0

56,0

969,7

969,7

386,7

250,0
12,0

250,0
12,0

150,0
6,1

76,1
4,9

30,4
20,8

30,4
40,8

1,1

1,1

0,6

0,5

32995,7
276,0
276,0
3161,8
1496,8
125,0
1420,0
120,0
30,0
50,0

33841,5
276,0
276,0
3181,8
1496,8
145,0
1420,0
120,0
430,0
50,0
85,0
850,0
1707,0

18780,8
138,0
138,0
1658,6
760,1
82,8
741,7
74,0
409,0
50,0
85,0
670,0
407,0

15459,0
138,0
138,0
1395,6
626,8
65,4
687,6
15,8
0,6

45,5
00
46,9
0,0
0,0
44,1
41,9
52,3
48,4
13,2
2,0
0,0
0,0
117,6
0,0

45,5
#ДЕЛ/0!
45,7
50,0
50,0
43,9
41,9
45,1
48,4
13,2
0,1
0,0
0,0
60,9
0,0

12900,0

4523,0

3642,0

3642,0

440,0
2000,0

517,5

39,9

0,0
3642,0

100,0

500,0

512,6

339,6

176,0

0,0

34,3

393754,7

423011,3
4523,4

237467,5
3197,8

196936,5
719,3

50,0

278,4

278,4

278,4

46,6
15,9
100,0

375841,7

370719,7

277709,4

277430,4

73,8

74,8

158737,1

158737,1

75499,5

75220,5

47,4

47,4

217104,6
769596,4
7121,8
776718,2

211982,6
798532,8
31341,1
829873,9

202209,9
518653,1
27345,8
545998,9

202209,9
475364,6
9391,6
484756,2

93,1
61,8
131,9
62,4

95,4
59,5
30,0
58,4

Інша субвенція
Ішша додаткова дотація
Видатки за рахунок субвенції державного
бюджету на соц. захист
Виплату допомоги сім’ям з дітьми ,
малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства

план на
вказаний
період

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Заступник начальник фінансового управління РДА

Іван Мудрий
Ганна Хіч

Проект рішення
Про внесення змін до рішення районної ради від 15.06.2017 №312 «Про
перерозподіл лімітних призначень районного бюджету на 2017 рік».
Розглянувши пропозиції Пустомитівської районної державної
адміністрації, викладені в листі від 11.07.2016 №04/10-1724 стосовно внесення
змін до показників районного бюджету на 2017 рік, враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій від 19.07.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до підпункту 1.1. пункту 1 рішення районної ради від
15.06.2017 №312 «Про перерозподіл лімітних призначень районного бюджету
на 2017 рік» в частині зменшення асигнувань відділу культури Пустомитівської
районної держадміністрації, виклавши його в наступній редакції:
«1. Здійснити перерозподіл лімітних призначень районного бюджету
Пустомитівського району на 2017 рік, а саме:
1.1. Зменшити асигнування в сумі 2 700 000,00 грн., а саме:
Відділу культури Пустомитівської райдержадміністрації в сумі 300 000,00
грн., в тому числі:
КПКВКМБ 2414060 (110201) «Бібліотеки»:
КЕКВ 2274 (оплата природного газу) – 100 000,00 грн.
КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) – 30 000,00 грн.
КПКВКМБ 2414090 (110204) «Палаци і будинки культури, клуби та інші
заклади клубного типу» КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) – 170 000,00 грн.
(далі – за текстом)».
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 внесення змін до додатку №3 рішення районної ради від 19.05.2017
№290 «Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень-квітень 2017 року та внесення змін до його показників».
Розглянувши пропозиції Пустомитівської районної державної
адміністрації, викладені в листі від 11.07.2016 №04/10-1724 стосовно внесення
змін до показників районного бюджету на 2017 рік, враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій від 19.07.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до п.8 (призначення) додатку №3
до рішення
Пустомитівської районної ради від 19.05.2017р. №290 «Про виконання
районного бюджету Пустомитівського району за січень-квітень 2017 року та
внесення змін до його показників», а саме:
вислів «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.»
замінити на вислів «КПКВКМБ 7512150 (080600) КЕКВ 2282 65 000,00 грн.
поточний ремонт ФАПу у с.Підберізці, КЕКВ 3210 15 000,00 грн. придбання для
ФАПу у с.Підберізці, КЕКВ 2282 5 000,00 грн. придбання для ФАПу у с.Підберізці.».

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 внесення змін до п.1 рішення районної ради від 19.05.2017 року
№293 «Про часткове спрямування обсягу вільного залишку коштів
районного бюджету, що склався станом на 1 січня 2017 року».
Враховуючи викладене в листі Семенівської сільської ради від
18.07.2017 №205 та висновок постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 19.07.2017 року, керуючись
статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від
21.05.1997, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до п.1 рішення районної ради від 19.05.2017 року №293
«Про часткове спрямування обсягу вільного залишку кошті районного
бюджету, що склався станом на 1 січня 2017 року», а саме:
вислів «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).»
замінити на вислів «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) субвенція Львівському
обласному бюджету на співфінансування «реконструкції зовнішнього
освітлення вулиць Львівська та Шевченка у с.Семенівка Пустомитівського
району Львівської області» по обласній програмі «Зовнішнього освітлення
населених пунктів Львівської області на 2017-2020 роки» в сумі 152 741,21
грн. »
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 внесення змін до п.3 рішення районної ради від 24.03.2017 року №276
«Про часткове спрямування обсягу вільного залишку коштів
районного бюджету, що склався станом на 1 січня 2017 року».
Враховуючи викладене в листі відділу освіти Пустомитівської
районної державної адміністрації від 17.07.2017 №1-13/592 та висновок
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій від 19.07.2017 року, керуючись статтею 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, районна рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни до пункту 3 рішення районної ради від 24.03.2017р. №276
«Про часткове спрямування обсягу вільного залишку коштів районного
бюджету, що склався станом на 1 січня 2017 року», а саме:
вислів «3. Спрямувати залишок коштів по КДК 41033900 «Освітня
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» в сумі 244 928,00 грн.
КПКВКМБ 1011020 (070201) – 244 928,00 грн., в т.ч.:
КЕКВ 2240 – 50 000,0 грн. (для ліквідації аварійної ситуації з
електропостачання у Пустомитівській ЗОШ №1);
КЕКВ 3110 – 18 813,00 грн. для співфінансування (придбання
мультимедійного центру для дітей та молоді Старосільської сільської ради);
КЕКВ 3132 – 176 115,00 грн. для співфінансування (капремонту даху
Борщовиціького НВК І-ІІІ ст. в с.Борщовичі Пустомитівського району
Львівської області).»
замінити на вислів «3. Спрямувати залишок коштів по КДК 41033900
«Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» в сумі 226
115,00 грн.
КПКВКМБ 1011020 (070201) – 226 115,00 грн., в т.ч.:
КЕКВ 2240 – 50 000,0 грн. (для ліквідації аварійної ситуації з
електропостачання у Пустомитівській ЗОШ №1);
КЕКВ 3132 – 176 115,00 грн. для співфінансування (капремонту даху
Борщовиціького НВК І-ІІІ ст. в с.Борщовичі Пустомитівського району
Львівської області). »
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про передачу видатків на виконання власних повноважень
по охороні здоров’я.
Розглянувши звернення Пустомитівської ЦРЛ від 20.06.2017 №1135
(додається), враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 19.07.2017, відповідно до
статті 92 Бюджетного кодексу України, керуючись частиною 2 статті 43 та
частиною 1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", районна рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити угоду між Пустомитівською районною радою та
Львівською міською радою стосовно передачі повноважень по наданню
медичної допомоги мешканцям Пустомитівського району у 2018 році в
медичних закладах м.Львова на суму 600000, 00 грн.
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 хід виконання Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Пустомитівського району у І півріччі 2017 року.
Заслухавши та розглянувши на підставі підпункту 16) пункту 1 статті 43
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997
року інформацію начальника відділу економічного розвитку, інфраструктури та
торгівлі Пустомитівської районної державної адміністрації О.Лохманюк про хід
виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Пустомитівського району у І півріччі 2017 року, враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку,
промисловості, паливно-енергетичного комплексу від 18.07.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.
Інформацію
начальника
відділу
економічного
розвитку,
інфраструктури та торгівлі Пустомитівської районної державної адміністрації
О.Лохманюк про хід виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Пустомитівського району у І півріччі 2017 року прийняти
до відома.
2. Хід виконання Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Пустомитівського району у І півріччі 2017 року вважати ________ (від
комісії задовільним).
3. Пустомитівській районній державній адміністрації (В.Говенко)
забезпечити виконання основних показників Програми соціально-економічного
та культурного розвитку Пустомитівського району на 2017 рік.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості,
паливно-енергетичного комплексу (В.Юзькевич).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про звіт постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного
розвитку, промисловості, паливно-енергетичного комплексу.
Заслухавши та обговоривши звіт голови постійної комісії районної ради з
питань
соціально-економічного
розвитку,
промисловості,
паливноенергетичного комплексу В.Юзькевича про роботу комісії за період з листопада
2015 року до липня 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 соціальноекономічного розвитку, промисловості, паливно-енергетичного комплексу
В.Юзькевича про роботу комісії за період з листопада 2015 року до липня 2017
року прийняти до відома.

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про введення Я.Чабан та А.Балущака до складу постійних
комісій районної ради.
На підставі викладеного у постанові Пустомитівської районної виборчої
комісії від 16.05.2017 “Про заміщення депутатів Пустомитівської районної
ради», статті 118 Регламенту Пустомитівської районної ради 7-го
демократичного скликання, затвердженого рішенням районної ради від
13.11.2015 №10, враховуючи заяви депутатів районної ради Чабан Я.С. та
Балущака А.І. від 17.07.2017, висновок постійної комісії з питань депутатської
діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку від 19.07.2017, районна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Ввести депутатів районної ради:
1.1. Чабан Ярославу Семенівну до складу постійної комісії з питань
соціально-економічного розвитку, промисловості, паливно-енергетичних
ресурсів.
1.2. Балущака Андрія Івановича до складу постійної комісії з питань
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту
та зв’язку.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку
(М.Вертас).

Голова районної ради

Галина Гичка

1

Проект рішення
Про внесення змін до структури виконавчого апарату районної ради.
Розглянувши пропозицію голови Пустомитівської районної ради про
внесення змін до структури виконавчого апарату Пустомитівської районної ради,
відповідно до пункту 4 статті 43, статті 58 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування», враховуючи висновок постійної комісії районної
ради з питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і
правопорядку від 19.07.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до структури виконавчого апарату районної ради,
затвердженої рішенням районної ради від 21.12.2015 року №25 (зі змінами,
внесеними рішеннями районної ради від 20.07.2016 №127 та від 19.05.2017 №304),
а саме: ліквідувати в інформаційно-аналітичному відділі посаду головного
спеціаліста, ввести в даний відділ посаду радника голови районної ради
(патронатна служба).
2. З врахуванням викладеного у пункті 1 цього рішення:
2.1. Затвердити структуру та чисельність виконавчого апарату районної
ради згідно з додатком.
2.2. Відділу фінансово–господарського забезпечення районної ради
(Р.Гавриляк) внести зміни до штатного розпису виконавчого апарату районної
ради.
3. Дане рішення вступає в дію з 01.08.2017 року.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради
Г.Гичку.

Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток
до рішення районної ради
від 21.07.2017 №___
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.
Радник голови районної ради (патронатна служба)
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 звіт постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності,
регламенту, етики, законності і правопорядку.
Заслухавши та обговоривши звіт голови постійної комісії районної ради з
питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку
М.Вертас про роботу комісії за період з листопада 2015 року до липня 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 депутатської
діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку М.Вертас про роботу
комісії за період з листопада 2015 року до липня 2017 року прийняти до відома.

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення

Про стан ремонту доріг у Пустомитівському районі
в І півріччі 2017 року.
Заслухавши та розглянувши на підставі пп. 28) п. 1 ст. 43 та пп. 3) п. 1
ст. 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня
1997 року інформацію начальника відділу економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі Пустомитівської районної державної
адміністрації О.Лохманюк про стан ремонту доріг у Пустомитівському
районі в І півріччі 2017 року, враховуючи висновок постійної комісії з
питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку від 17.07.2017 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
Інформацію
начальника
відділу
економічного
розвитку,
інфраструктури та торгівлі Пустомитівської районної державної
адміністрації Лохманюк Олени Ігорівни про стан ремонту доріг у
Пустомитівському районі в І півріччі 2017 року прийняти до відома.
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження звіту про оцінку майна нежитлового приміщення №35
загальною площею 13.3 кв.м, яке розташоване в мансарді адміністративної
будівлі літ. «А-1», що знаходиться за адресою: Львівська обл.,
Пустомитівський р-н, м. Пустомити, вул. Грушевського, 11.
Керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", статтями 7, 12, 13 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні", пунктом 8.5 додатку №1 до
рішення Пустомитівської районної ради №361 від 26 лютого 2009 року,
враховуючи висновок постійної комісії з питань містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку від 17.07.2017 року,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про оцінку майна нежитлового приміщення №35
загальною площею 13.3 кв.м, яке розташоване в мансарді адміністративної
будівлі літ. «А-1», що знаходиться за адресою: Львівська обл., Пустомитівський
р-н, м. Пустомити, вул. Грушевського, 11, проведений ФО-П Бубликом
Андрієм Романовичем станом на 01.05.2017.
2. Доручити відділу з питань управління та приватизації об'єктами
спільної власності територіальних громад Пустомитівського району (І.Бублик)
внести зміни до чинного договору оренди з орендарем – Пустомитівською
районною організацією ВО «Батьківщина», що орендує приміщення у згаданій
будівлі.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку (О.Фар’ян).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про передачу загорожі Миклашівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів ДНЗ» з балансу відділу освіти районної держадміністрації на баланс
Миклашівської сільської ради.
Розглянувши викладене в листі відділу освіти Пустомитівської районної
держадміністрації від 08.06.2017 №1-13\465 (додається), враховуючи
висновок
постійної комісії районної ради з питань містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку від
17.07.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Рекомендувати відділу освіти районної держадміністрації (М.Лісна)
передати з свого балансу на баланс Миклашівської сільської ради (В.Коваль)
загорожу Миклашівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» балансовою
вартістю 5610,0 грн.; нараховано знос 5610,0 грн.
2. 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 внесення змін до рішення районної ради від 28.02.2017 №252 «Про
затвердження Щирецької ЗОШ №1 I-III ступенів імені Героя України
Богдана Ільківа опорною школою з філіями та філій опорної
Пустомитівської ЗОШ №1 I-III ступенів».
Розглянувши викладене в листі відділу освіти районної
держадміністрації від 04.07.2017 №1-13\551 (додається), враховуючи
висновок постійної комісії районної ради з питань освіти, науки, релігії,
національного і духовного відродження, інформаційної політики та свободи
слова від 14.07.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення районної ради від 28.02.2017 №252 «Про
затвердження Щирецької ЗОШ №1 I-III ступенів імені Героя України Богдана
Ільківа опорною школою з філіями та філій опорної Пустомитівської ЗОШ
№1 I-III ступенів», виклавши пункт 1 даного рішення в наступній редакції:
«1.Затвердити:
1.1.Щирецьку ЗОШ №1 I-III ступенів імені Героя України Богдана
Ільківа опорною школою, передбачивши довезення дітей з таких населених
пунктів: с.Піски, с.Гуменець, с.Никонковичі.
1.2.Пустомитівську ЗОШ №1 I-III ступенів опорною школою,
передбачивши довезення дітей з таких населених пунктів: с.Милошевичі,
с.Семенівка (військова частина), мікрорайону «Лісневичі».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного
відродження, інформаційної політики та свободи (О.Михальчук).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про реорганізацію шкіл та
тимчасове призупинення навчально-виховного процесу
в окремих школах Пустомитівського району.
Розглянувши
викладене
в
листі
відділу
освіти
районної
держадміністрації від 26.06.2017 №1-13\527, керуючись законами України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»,
Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів від 27.08.2010 року №778, Положенням про
навчально-виховний
комплекс
«дошкільний
навчальний
заклад
–
загальноосвітній навчальний заклад» «загальноосвітній навчальний заклад –
дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 12.03.2003 року №306, враховуючи висновок постійної комісії
районної ради з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного
відродження, інформаційної політики та свободи слова від 29.06.2017 року,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Реорганізувати з 1 вересня 2017 року:
1.1. Наварійську ЗОШ І-ІІ ступенів у Наварійську ЗОШ І-ІІІ ступенівгімназію.
1.2. Поршнянську ЗОШ І-ІІ ступенів у Поршнянський навчальновиховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенівдошкільний навчальний заклад».
1.3. Жирівську ЗОШ І-ІІ ступенів у Жирівський навчально-виховний
комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад».
1.4. Гаївську ЗОШ І ступеня у Гаївський навчально-виховний комплекс
«загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - дошкільний навчальний
заклад».
2.Тимчасово призупинити з 1 вересня 2017 року навчально-виховний
процес у Селиській ЗОШ І ступеня.
3. Відділу освіти районної державної адміністрації (М.Лісна) здійснити
заходи, пов’язані з реорганізацією та тимчасовим призупиненням навчальновиховного процесу у згаданих вище школах, згідно чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного
відродження, інформаційної політики та свободи слова (О.Михальчук).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про введення посад асистентів учителів для класів інклюзивного
навчання.
Розглянувши
викладене
в
листі
відділу
освіти
районної
держадміністрації від 26.06.2017 №1-13\527, з метою забезпечення якісного
доступу до освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами,
враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань освіти, науки,
релігії, національного і духовного відродження, інформаційної політики та
свободи слова від 29.06.2017 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Ввести з 1 вересня 2017 року до штатних розписів навчальних
закладів 3 ставки посад асистентів учителів, в межах асигнувань, виділених
відділу освіти районної держадміністрації на 2017 рік, зокрема, у:
1.1. Зубрянський НВК – 0,5 ставки.
1.2. Ставчанський НВК - 0,5 ставки.
1.3. Пустомитівську ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів - 0,5 ставки.
1.4. Містківську ЗОШ І-ІІІ ступенів - 0,5 ставки.
1.5. Соколівський НВК – 1,0 ставка.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного
відродження, інформаційної політики та свободи слова (О.Михальчук).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення

Про стан розвитку молодіжної політики у Пустомитівському
районі
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача сектору молоді та
спорту районної державної адміністрації Є.Гладиша про стан розвитку
молодіжної політики у Пустомитівському районі, враховуючи висновок
постійної комісії з питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної
культури та спорту від 18.07.2017, 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 стану розвитку молодіжної політики в районі визнати ___________ .
3. 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 введення посад для відділу культури Пустомитівської районної
держадміністрації.
Розглянувши викладене в листах відділу культури Пустомитівської
районної держадміністрації від 12.06.2017 №308 та від 29.06.2017 № 355,
керуючись частиною 2 статті 43 та частиною 1 статті 59 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійних комісій
районної ради з питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної
культури і спорту від 18.07.2017 і з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій від 19.07.5.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Ввести з 01.08.2017 до штатного розпису відділу культури
Пустомитівської районної державної адміністрації, в межах асигнувань,
виділених відділу культури районної держадміністрації на 2017 рік, дві ставки
посад, зокрема, для:
1.1. «Централізованої бухгалтерії» - одну ставку посади провідного
бухгалтера.
1.2. «Народних та зразкових колективів» - одну ставку посади керівника
«зразкового» ансамблю танцю «Бавниця» народного дому с.Зимна Вода.
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 хід проведення жнив та підготовку до комплексу осінньо – польових
робіт в господарствах району.
Заслухавши інформацію начальника відділу агропромислового розвитку
Пустомитівської районної державної адміністрації І.Либика про хід
проведення жнив та підготовку до комплексу осінньо – польових робіт в
господарствах району, враховуючи висновок постійної комісії районної ради
з питань розвитку села та АПК від 19.07.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Інформацію начальника відділу агропромислового розвитку
Пустомитівської районної державної адміністрації І.Либика про хід
проведення жнив та підготовку до комплексу осінньо – польових робіт в
господарствах району прийняти до відома.
2.Відділу агропромислового розвитку районної держадміністрації
(І.Либик):
2.1.Сприяти сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм
власності:
2.1.1.В організації проведення жнив.
2.1.2.На період жнив та під час проведення комплексу осінньо –
польових робіт у забезпеченні паливо-мастильними матеріалами та
запасними частинами шляхом надання фінансової підтримки в галузі
рослинництва.
2.1.3.В завершенні комплексу осінньо – польових робіт в
сільськогосподарських підприємствах згідно встановлених агротехнічних
термінів.
2.2.Спільно із Пустомитівським РВ ГУ ДСНС у Львівській області
(А.Гарін) провести обстеження об’єктів зберігання зерна на додержання і
виконання вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань розвитку села та АПК (І. Гримак).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
села Миколаїв Миколаївської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області.
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села
Миколаїв Миколаївської сільської ради Пустомитівського району Львівської
області, розроблений у 2016 році ПП «ЗемСвіт», враховуючи висновок
державної експертизи землевпорядної документації від 25.05.2017 №247,
виданий Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області, рішення
Миколаївської сільської ради від 13.01.2017 № 235, 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
18.07.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити розроблений у 2016 році ПП «ЗемСвіт» проект
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Миколаїв
Миколаївської сільської ради
Пустомитівського району Львівської
області, що передбачає включення в межі села Миколаїв земель площею
194,7495 га, з них: земельні ділянки, надані у власність та користування
громадян – 139,7583 га, земельні ділянки закладів, установ та організацій
– 1,5 га, земельні ділянки промислових та інших підприємств – 0,0226 га,
земельні ділянки підприємств та організацій транспорту, зв’язку – 3,3722
га, землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в
межах населених пунктів (які не надані у тимчасове користування) –
50,0964 га.
Загальна площа земель населеного пункту с.Миколаїв в
проектованих межах складає 360,7500 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 зміни меж села Борщовичі
Борщовицької сільської ради Пустомитівського району Львівської області.
Розглянувши проект землеустрою щодо зміни меж села Борщовичі
Борщовицької сільської ради Пустомитівського району Львівської області,
розроблений у 2017 році ТзОВ «Азимут плюс», враховуючи висновок
державної експертизи землевпорядної документації від 18.07.2017 №432,
виданий Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області, рішення
Борщовицької сільської ради від 17.05.2017 № 337, 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
18.07.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити розроблений у 2017 році ТзОВ «Азимут плюс» проект
землеустрою щодо зміни меж села Борщовичі Борщовицької сільської
ради
Пустомитівського району Львівської області, що передбачає
включення в межі села Борщовичі площею 178,9200 га.
Загальна площа земель населеного пункту с.Борщовичі в
проектованих межах складає 756,3000 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 про нормативну грошову
оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення
державної власності, що надається в оренду ПП «Волтан» площею 4,4000
га та площею 2,9000 га для розробки Пісківського родовища пісків на
території
Пісківської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області (за межами населеного пункту).
Розглянувши лист приватного підприємства «Волтан» від 20.06.2017
№7 (з доданими матеріалами), враховуючи висновок державної експертизи
землевпорядної документації Головного управління Держгеокадастру у
Львівській області від 03.05.2017 №235, на підставі статті 23 Закону України
«Про оцінку земель», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з
питань використання землі та регулювання земельних ресурсів від 18.07.2017,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити технічну документацію з визначення нормативної
грошової оцінки:
1.1. Земельної ділянки несільськогосподарського призначення
державної власності, що надається в оренду ПП «Волтан» площею 4,4000 га
(кадастровий номер – 4623685400:04:000:3601), що надається в оренду ПП
«Волтан» для розробки Пісківського родовища пісків на території
Пісківської сільської ради Пустомитівського району Львівської області (за
межами населеного пункту), на загальну суму 11151257,77 грн. (одинадцять
мільйонів сто п’ятдесят одна тисяча двісті п’ятдесят сім гривень 77 копійок),
що становить в розрахунку за один кв. м земельної ділянки 253,44 грн.
(двісті п’ятдесят три гривні 44 копійок).
1.2. Земельної ділянки несільськогосподарського призначення
державної власності, що надається в оренду ПП «Волтан» площею 2,9000 га
(кадастровий номер – 4623685400:04:000:3602), що надається в оренду ПП
«Волтан» для розробки Пісківського родовища пісків на території
Пісківської сільської ради Пустомитівського району Львівської області (за
межами населеного пункту), на загальну суму 7349692,62 грн. (сім мільйонів
триста сорок дев’ять тисяч шістсот дев’яносто дві гривні 62 копійки), що
становить в розрахунку за один кв. м земельної ділянки 253,44 грн. (двісті
п’ятдесят три гривні 44 копійок).
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 про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення
державної власності площею 9,0000 га, яка розташована за адресою:
Чижиківська сільська рада Пустомитівського району Львівської області
(за межами населеного пункту).
Розглянувши лист ПП «Фірма «Сомгіз» від 19.06.2017 №774 (з доданими
матеріалами), враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації Головного управління Держгеокадастру у Львівській області
від 15.06.2017 № 337, на підставі ст. 23 Закону України «Про оцінку земель»,
враховуючи висновок постійної комісії з питань використання землі та
регулювання земельних ресурсів від 18.07.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності,
що включена в перелік земельних ділянок для продажу права оренди на
земельних торгах, для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва площею, яка розташована за адресою: Чижиківська сільська
рада Пустомитівського району Львівської області (за межами населеного
пункту) площею 9,0000 га (кадастровий номер – 4623687900:08:000:0062), на
загальну суму 166727,01 грн. (сто шістдесят шість тисяч сімсот двадцять сім
гривень 01 копійка) в розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки
1,85 грн. (одна гривня 85 копійок).
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 про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки площею 0,6296 га, наданої в оренду ТзОВ
«Арматекос», яка розташована за адресою: Давидівська сільська рада
(ОТГ) Пустомитівського району Львівської області (за межами
населеного пункту).
Розглянувши лист ТзОВ «Арматекос» від 17.05.2017 (з доданими
матеріалами), враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації Головного управління Держгеокадастру у Львівській області
від 20.02.2017 № 62, на підставі ст. 23 Закону України «Про оцінку земель»,
враховуючи висновок постійної комісії з питань використання землі та
регулювання земельних ресурсів від 18.07.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки площею 0,6296 га (кадастровий номер –
4623682400:03:000:0104), наданої в оренду ТзОВ «Арматекос» для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка
розташована за адресою: Давидівська сільська рада (ОТГ) Пустомитівського
району Львівської області (за межами населеного пункту), на загальну суму
2512962,60 грн. (два мільйони п’ятсот дванадцять тисяч дев’ятсот шістдесят
дві гривні 60 копійок) в розрахунку на один квадратний метр земельної
ділянки 399,14 грн. (триста дев’яносто дев’ять гривень 14 копійок).
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 площею 5,4957 га, що знаходиться в
користуванні ТзОВ «СервісТехПостач», для обслуговування бази
відпочинку «Молодіжно-відпочинкового комплексу», за адресою:
Львівська область, Пустомитівський район, територія Звенигородської
сільської ради (за межами населених пунктів).
Розглянувши лист ТзОВ «СервісТехПостач» від 02.06.2017 №2\6 (з
доданими матеріалами), враховуючи висновок державної експертизи
землевпорядної документації Головного управління Держгеокадастру у
Львівській області від 10.11.2015 № 782, на підставі ст. 23 Закону України
«Про оцінку земель», враховуючи висновок постійної комісії з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів від 18.07.2017,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити технічну документацію з визначення нормативної
грошової оцінки земельної ділянки площею 5,4957 га (кадастровий номер –
4623683100:21:000:0107), що знаходиться в користуванні ТзОВ
«СервісТехПостач», для обслуговування бази відпочинку «Молодіжновідпочинкового
комплексу», за
адресою:
Львівська
область,
Пустомитівський район, територія Звенигородської сільської ради (за
межами населених пунктів), на загальну суму 9965913,78 грн. (дев’ять
мільйонів дев’ятсот шістдесят п’ять тисяч дев’ятсот тринадцять гривень 78
копійок) в розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки 181,34
грн. (сто вісімдесят одна гривня 34 копійки).
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 визначення нормативної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,1580 га, що знаходиться в
користуванні ТзОВ «Пропріум Бізнес» за адресою: Львівська область,
Пустомитівський район, м.Пустомити, вул.Фабрична, 19А (за межами
населеного пункту).
Розглянувши лист ТзОВ «Пропріум Бізнес» (вх.№764 від 17.07.2017) з
доданими матеріалами, враховуючи висновок державної експертизи
землевпорядної документації Головного управління Держгеокадастру у
Львівській області від 25.05.2017 № 245, на підставі ст. 23 Закону України
«Про оцінку земель», враховуючи висновок постійної комісії з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів від 18.07.2017,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити технічну документацію з визначення нормативної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,1580 га (кадастровий номер –
4623610100:08:000:0037), що знаходиться в користуванні ТзОВ «Пропріум
Бізнес», для обслуговування цеху по виготовленню гігієнічно-санітарних
паперових виробів, за адресою: Львівська область, Пустомитівський район,
м.Пустомити, вул.Фабрична, 19А (за межами населеного пункту), на загальну
суму 769618,00 грн. (сімсот шістдесят дев’ять тисяч шістсот вісімнадцять
гривень 00 копійок) в розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки
487,10 грн. (чотириста вісімдесят сім гривень 10 копійок).
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

