Проект рішення
Про порядок денний 29-ї позачергової сесії
Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 29-ї позачергової сесії :
1.
Про внесення змін до показників районного бюджету
Пустомитівського району на 2017 рік (доповідає голова постійної комісії з
питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
2.
Про внесення змін до рішення районної ради від 21.07.2017 року
№327 «Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січеньчервень 2017 року та внесення змін до його показників» (доповідає голова
постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор
Васьків).
3.
Про реорганізацію Гамаліївської ЗОШ І-ІІ ступенів у Гамаліївський
навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів
- дошкільний навчальний заклад» (доповідає голова постійної комісії з питань
освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження, інформаційної
політики та свободи слова Олександр Михальчук).
4.
Про внесення змін до пункту 1 рішення районної ради від від
21.07.2017 №343 «Про введення посад асистентів учителів для класів
інклюзивного навчання» (доповідає голова постійної комісії з питань освіти,
науки, релігії, національного і духовного відродження, інформаційної політики та
свободи слова Олександр Михальчук).
5.
Про тимчасове призупинення навчально-виховного процесу у
Миколаївській ЗОШ І ступеня (доповідає голова постійної комісії з питань
освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження, інформаційної
політики та свободи слова Олександр Михальчук).
6.
Про передачу КП «Архітектурно- планувальне бюро» частини
будинку в м. Пустомити по вул. Грушевського, 27, що перебуває у спільній
власності територіальних громад Пустомитівського району, в оперативне
управління (доповідає голова постійної комісіії з питань містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства транспорту та зв’язку Олег
Фар’ян).
7.
Про виділення приміщення по вул.Грушевського. 27 м. Пустомити
для облаштування фермерського магазину з продажу сільськогосподарської
продукції учасників агротуристичного кластеру «ГорбоГори» (доповідає голова
постійної комісіії з питань містобудування, архітектури, житловокомунального господарства транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
8.
Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)
межі міста Пустомити Пустомитівської міської ради Пустомитівського району
Львівської області (доповідає голова постійної комісії районної ради з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів Григорій Гуль).
9.
Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж села Глуховичі Чижиківської сільської ради Пустомитівського району

Львівської області (доповідає голова постійної комісії районної ради з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів Григорій Гуль).
10. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж села Гаї Миколаївської сільської ради Пустомитівського району Львівської
області (доповідає голова постійної комісії районної ради з питань використання
землі та регулювання земельних ресурсів Григорій Гуль).
11. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж села Підсоснів Миколаївської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області (доповідає голова постійної комісії районної ради з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів Григорій Гуль).
12. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)
межі села Підсадки Поршнянської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області (доповідає голова постійної комісії районної ради з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів Григорій Гуль).
13. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення державної
власності, що надається в оренду ТзОВ «Артемет» для будівництва офісноскладських приміщень площею 0,8974 га на території Сороки-Львівської
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).
14. Про затвердження технічної документації 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 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).
15. Про затвердження технічної документації 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 59,0365 га, яка розташована за адресою: Семенівська 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).
16. Різне.

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про внесення змін до показників районного бюджету Пустомитівського
району на 2017 рік.
Розглянувши листи Пустомитівської районної держадміністрації від
21.09.2017 №04/21-2244 стосовно розподілу коштів районного бюджету та
висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій від 25.09.2017 року, на підставі пунктів 17), 18) частини 1 статті 43 та
частини 1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від
21.05.1997р., районна рада
ВИРІШИЛА
1. Збільшити доходну частину районного бюджету Пустомитівського
району на 2017 рік за кодом бюджетної класифікації 11010000 «Податок та збір на
доходи фізичних осіб» в сумі 187 500,00 грн., а також, на вказану суму –
видаткову частину районного бюджету.
Спрямувати кошти органам місцевого самоврядування в сумі 187 500,00
грн., а саме:
- Містківській сільській раді по КПКВКМБ 7618700 (250315) «Інші
додаткові дотації» КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів) в сумі 13 500,00 грн.;
- Ставчанській сільській раді по КПКВКМБ 7618700 (250315) «Інші
додаткові дотації» КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів) в сумі 50 000,00 грн.;
- Соколівській сільській раді по КПКВКМБ 7618700 (250315) «Інші
додаткові дотації» КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів) в сумі 32 000,00 грн. (на виплату захищених статтей);
- Чижиківській сільській раді по КПКВКМБ 7618300 «Субвенція іншим
бюджетам на виконання інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 (капітальні
трансферти органам державного управління інших рівнів) в сумі 100 000,00 грн.,
(будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.Озерна в
с.Чижиків Пустомитівського району Львівської області).
2. Збільшити доходну частину загального фонду районного бюджету за
КДК 41035000 «Інші субвенції» з обласного бюджету в сумі 1 665 565,00 грн.
Спрямувати кошти на фінансування Програми проведення обласного
конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 рік в
сумі 1 665 565,00 грн. згідно з додатком №1.
3. Збільшити доходну частину загального фонду районного бюджету за
КДК 41035000 «Інші субвенції» за рахунок коштів повернених Давидівською
сільською радою в сумі 450 000,00 грн.
Спрямувати кошти відділу освіти Пустомитівської районної державної
адміністрації по КФК 1011010 (070101) «Дошкільна освіта»:
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) в сумі
150 000,00грн. (закупівля меблів для ДНЗ с.Звенигород);
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) в сумі 300 000,00 грн.
(капітальний ремонт ДНЗ с. Наварія).
4. Збільшити доходну частину загального фонду районного бюджету за
КДК 41035000 «Інші субвенції» за рахунок обласного бюджету в сумі 20 000,00

грн. та спрямувати її відділу культури Пустомитівської районної державної
адміністрації на КПКВКМБ 2414090 «Палаци і будинки культури» КЕКВ – 2240
(оплата послуг) – 20 000,00 грн. (для організації гастролей колективів художньої
самодіяльності на території області з виступами в народних домах).
5. Збільшити доходну частину спеціального фонду районного бюджету за
КДК 41035000 «Інші субвенції» за рахунок обласного бюджету в сумі 20 000,00
грн. (на придбання комп’ютерів та інших технічних засобів для переможців
конкурсу на кращі бібліотеки області у 2017 році) та спрямувати відділу культури
Пустомитівської районної державної адміністрації на КПКВКМБ 2414060
«Бібліотеки»:
КЕКВ - 2240 (оплата послуг) – 3179,98 грн.;
КЕКВ - 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового
користування)
– 16820,02 грн.
6. Внести зміни до показників районного бюджету Пустомитівського
району в межах бюджетних призначень на 2017 рік, а саме:
6.1. відділу освіти Пустомитівської районної державної адміністрації по
КПКВКМБ 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 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) в сумі 293 360,00
грн. - субвенція за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам, на покращення матеріально-технічної бази навчальних
закладів (кабінети);
Збільшити асигнування:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового
користування) в сумі 293 360,00 грн.
6.2. управлінню соціального захисту населення:
Зменшити асигнування: по КПКВКМБ 1513190 «Надання пільг населенню
(крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату
житлово-комунальних послуг і природного газу» КЕКВ 2730 (Інші виплати
населенню);
Збільшити асигнування: по КПКВКМБ 1513400 «Інші видатки на
соціальний захист населення» КЕКВ 2730 (Інші виплати населенню) в сумі
49 000,00 грн.; КЕКВ 2240 (оплата послуг) в сумі 1 000,00 грн.
7. Збільшити доходну (КДК 41035000) частину районного бюджету в сумі
201 810,40 грн., за рахунок інших субвенцій, виділених органами місцевого
самоврядування згідно з додатком № 2.
Збільшений відповідно до пункту 7 даного рішення розмір видаткової
частини районного бюджету Пустомитівського району на 2017 рік спрямувати
відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації та відділу культури
Пустомитівської райдержадміністрації на фінансування заходів наведених у
додатку №2.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток №1
до рішення районної ради
від 26 вересня 2017 №___

Розподіл іншої субвенції з обласного бюджету на мікропроекти місцевого розвитку
обсяг субвенції
з обласного
бюджету на
2017 рік

№з/п

ТПКВМБ

1

1011020
КЕКВ
3132

Капітальний ремонт будівлі спортивного
залу Сокільницької ЗОШ I-III ступенів
імені І.Я.Франка Пустомитівського району
Львівської області

Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації

150000,00

2

1011020
КЕКВ
3132

Капітальний ремонт даху Борщовицького
НВК І-ІІІ ступенів в с.Борщовичі
Пустомитівського району Львівської
області

Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації

195000,00

3

2414090
КЕКВ
3132

Капітальний ремонт частини приміщень
Народного дому для облаштування музею
Зиновія Бабія в с. Підсадки
Пустомитівського р-ну Львівської області.

Відділ культури
Пустомитівської
райдержадміністрації

199000,00

4

1011020
КЕКВ
3132

Капітальний ремонт санвузлів Щирецької
ЗОШ №1 І-ІІІ ст. смт. Щирець
Пустомитівського району Львівської
області

Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації

195000,00

5

1011020
КЕКВ
3132

Капітальний ремонт системи опалення
Чорнушовицького НВК «ЗНЗ І-ІІ ступенів –
ДНЗ» в с.Чорнушовичі Пустомитівського
району Львівської області

Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації

180000,00

6

1011010
КЕКВ
3132

Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №3
м.Пустомити Пустомитівського району
Львівської області

Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації

195000,00

7

2414090
КЕКВ
3132

Капітальний ремонт приміщень Народного
дому в с.Звенигород Пустомитівського
району Львівської області.

Відділ культури
Пустомитівської
райдержадміністрації

195377,00

2414090
КЕКВ
3132
7512120
КЕКВ
3210

Капітальний ремонт Народного дому в с.
Гаї Пустомитівського району Львівської
області

Відділ культури
Пустомитівської
райдержадміністрації
Пустомитівська
центральна районна
лікарня

7512120
КЕКВ
3210

Капітальний ремонт Амбулаторії сімейного
лікаря в с.Миколаїв Пустомитівського
району Львівської області

8

9

10

Назва мікропроекту

Назва бюджету
отримувача субвенції

Катітальний ремонт Старосільської АЗПСМ
( перекриття даху)

Пустомитівська
центральна районна
лікарня

Всього

59232,00

147127,00

149829,00
1 665 565,00

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління РДА

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №2
до рішення районної ради
від 26 вересня 2017 №___

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

Назва органу
місцевого
самоврядування
Солонківська
сільська рада
(ріш.с/ради №661
від 27.06.2017)

Сума
субвенції,
грн.
35 000,00

КЕКВ 2620

КЕКВ 3220

Призначення

0

35 000,00

2

Лисиничівська
сільська рада
(ріш.с/ради № 19474 від 12.09.2017)

30 000,00

0

30 000,00

3

Старосільська
сільська рада
(ріш.с/ради № 305
від 27.07.2017р.)

41 484,00

41 484,00

0

4

Старосільська
сільська рада
(ріш.с/ради № 301
від 27.07.2017р.)

10 000,00

10 000,00

0

5

Звенигородська
сільська рада
(ріш.с/ради № 386
від 27.06.2017р.)

25 000,00

0

25 000,00

6

Звенигородська
сільська рада
(ріш.с/ради № 388
від 27.06.2017р.)

5 726,40

5 726,40

0

7

Звенигородська
сільська рада
(ріш.с/ради № 386
від 27.06.2017р.)
Всього

54 600,00

54 600,00

0

Відділу освіти КПКВКМБ
1011020 на КЕКВ 3132 (на
капітальний ремонт класної
кімнати 1-В класу в
Солонківській ЗОШ І-ІІІ ст.
ім.Героя України М.Паньківа)
Відділу освіти КПКВКМБ
1011020 на КЕКВ 3132 (для
проведення капітального
ремонту (облаштування
території) Підбірцівської ЗОШ
І-ІІІ ст. в селі Підбірці)
Відділу культури КПКВКМБ
2414060 КЕКВ 2240
на співфінансування сучасної
URBAN – бібліотеки на базі
бібліотеки-філії №66 в с.Старе
Село Пустомитівського району
Львівської області
Відділу культури КПКВКМБ
2414090 КЕКВ 2210
На придбання метало
пластикової конструкції для
народного дому №1 у
с.Старе Село
Відділу освіти КПКВКМБ
1011010 КЕКВ 3110
Дитячий майданчик ДНЗ
«Сонечко» в с.Звенигород
(альтанка деревяна розміром
2х4 м.)
Відділу культури КПКВКМБ
2414090 КЕКВ 2240 (на
виготовлення технічної
документації на об’єкт
нерухомого майна за адресою
с.Гринів та с.Коцурів)
Відділу освіти
КПКВКМБ 1011010
КЕКВ 2240 (приєднання до
електричних мереж)

201 810,40

111 810,40

90 000,00

1

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління РДА

Іван Мудрий
Любомир Максим

Проект рішення

Про внесення змін до рішення районної ради від 21.07.2017 року №327
«Про виконання районного бюджету Пустомитівського району
за січень-червень 2017 року та внесення змін до його показників».
Враховуючи викладене в листі відділу культури Пустомитівської районної
державної адміністрації від 25.09.2017 №565 та висновок постійної комісії
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 25.09.2017
року, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21.05.1997, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення районної ради від 21.07.2017 року №327
«Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січеньчервень 2017 року та внесення змін до його показників», а саме:
пункт 3.6 викласти в такій редакції:
«3.6. Відділу освіти райдержадміністрації в сумі 1 327 000,00 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 50 000,0 грн. (проектно кошторисна документація на реконструкцію
Зубрянського НВК);
КПКВКМБ 1011010 (070101) «Дошкільна освіта» в сумі 400 000,00 грн.
(заробітна плата та нарахування)
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)
Чорнушовицькому НВК І-ІІ ст. (для буріння розвідувально-експлуатаційної
свердловини) в сумі 85 000,00 грн.»
пункт 3.2 викласти в такій редакції:
«3.2. Відділу культури райдержадміністрації в сумі 4 440 000,00 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»;
КПКВКМБ 2414100 «Школи естетичного виховання дітей» КЕКВ 3142
(реконструкція та реставрація інших об’єктів)
в сумі 50 000,0 грн.
(Оброшинській музичній школі).»
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 реорганізацію Гамаліївської ЗОШ І-ІІ ступенів у Гамаліївський
навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ
ступенів - дошкільний навчальний заклад».
Розглянувши викладене в листі відділу освіти районної держадміністрації
від 10.08.2017 №1-13\628, 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 22.08.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Реорганізувати з 1 вересня 2017 року Гамаліївську ЗОШ І-ІІ ступенів у
Гамаліївський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад».
2. Відділу освіти районної державної адміністрації (М.Лісна) здійснити
заходи, пов’язані з реорганізацією згаданої вище школи, згідно чинного
законодавства.
3. 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 внесення змін до пункту 1 рішення районної ради від 21.07.2017 №343
«Про введення посад асистентів учителів для класів інклюзивного
навчання».
Розглянувши
викладене
в
листі
відділу
освіти
районної
держадміністрації від 21.09.2017 №1-13\754, 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 25.09.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до пункту 1 рішення районної ради від 21.07.2017 №343
«Про введення посад асистентів учителів для класів інклюзивного навчання»,
виклавши його в наступній редакції:
«1.Ввести до штатних розписів навчальних закладів Пустомитівського
району 4,5 ставок посад асистентів учителів, в межах асигнувань, виділених
відділу освіти районної держадміністрації на 2017 рік, зокрема:
1.1. З 1 вересня 2017 року 3,5 ставок посад, в т.ч. у:
1.1.1.Зубрянський НВК – 0,5 ставки.
1.1.2. Пустомитівську ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів - 0,5 ставки.
1.1.3. Містківську ЗОШ І-ІІІ ступенів - 0,5 ставки.
1.1.4. Соколівський НВК – 0,5 ставки.
1.1.5. Загір’янський НВК - 0,5 ставки.
1.1.6. Зимноводівську ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів - 0,5 ставки.
1.1.7. Зимноводівську ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів - 0,5 ставки.
1.2. З 1 жовтня 2017 року 1 ставку посади, в т.ч. у:
1.2.1.Зимноводівську ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів - 0,5 ставки.
1.2.2.Містківську ЗОШ І-ІІІ ступенів - 0,5 ставки.».
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 тимчасове призупинення навчально-виховного процесу
у Миколаївській ЗОШ І ступеня.
Розглянувши викладене в листі відділу освіти районної
держадміністрації від 21.09.2017 №1-13\754, у зв’язку з відсутністю
контингенту учнів початкових класів, враховуючи висновок постійної комісії
районної ради з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного
відродження, інформаційної політики та свободи слова від 25.09.2017,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Тимчасово призупинити з 1 вересня 2017 року навчальновиховний процес у Миколаївській ЗОШ І ступеня.
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 передачу КП «Архітектурно- планувальне бюро» Пустомитівської
районної ради частини будинку в м. Пустомити по вул. Грушевського, 27,
що перебуває у спільній власності територіальних громад
Пустомитівського району, в оперативне управління.
Розглянувши лист Комунального підприємства (КП) «Архітектурнопланувальне бюро» Пустомитівської районної ради від 18.09.2017 року №20
стосовно передачі йому в оперативне управління частини будинку в м.
Пустомити по вул. Грушевського, 27, що перебуває у спільній власності
територіальних громад Пустомитівського району, керуючись статтями 137,139
Господарського кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії
районної ради з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, транспорту та зв’язку від 25 вересня 2017 року, районна рада
вирішила:
1. Балансоутримувачу (Пустомитівській районній раді) передати в
установленному законом порядку до 30.09.2017 року КП «Архітектурнопланувальне бюро» Пустомитівської районної ради частину будинку в м.
Пустомити по вул. Грушевського, 27 площею 214,8 кв. м, що перебуває у
спільній власності територіальних громад Пустомитівського району, на праві
оперативного управління, залишивши його у спільній власності територіальних
громад Пустомитівського району.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства транспорту
та зв’язку (О.Фар’ян).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про виділення приміщення по вул.Грушевського. 27 м. Пустомити для
облаштування фермерського магазину з продажу сільськогосподарської
продукції учасників агротуристичного кластеру «ГорбоГори».
Розглянувши лист Департаменту агропромислового розвитку Львівської
обласної держадміністрації від 19.07.2017 року №04-1509, з метою
популяризації агротуристичного кластеру «ГорбоГори», як прикладу із
створення платформи сталого розвитку сільських територій, враховуючи
висновок постійної комісії районної ради з питань містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку від 25 вересня 2017
року, районна рада вирішила:
1. Доручити КП «Архітектурно- планувальне бюро» Пустомитівської
районної ради (В.Юзькевич) виділити приміщення по вул.Грушевського. 27 м.
Пустомити для облаштування фермерського магазину з продажу
сільськогосподарської продукції учасників агротуристичного кластеру
«ГорбоГори».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії
районної ради з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства транспорту та зв’язку (О.Фар’ян) і з питань розвитку села та АПК
(І.Гримак).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі
міста Пустомити Пустомитівської міської ради Пустомитівського району
Львівської області.
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) межі міста
Пустомити Пустомитівської міської ради Пустомитівського району Львівської
області, враховуючи, рішення Пустомитівської міської ради від 12.09.2017
«Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі міста
Пустомити», 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 22.09.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Погодити розроблений у 2017 році ПП «Центр ринкових
досліджень» проект землеустрою щодо встановлення (зміни) межі міста
Пустомити Пустомитівської міської ради Пустомитівського району Львівської
області, що передбачає включення в межі міста Пустомити земель площею
413,4076 га.
Загальна площа земель населеного пункту м.Пустомити в
проектованих межах складає 1764,9076 га.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань використання землі та регулювання земельних ресурсів
(Г.Гуль).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
села Глуховичі Чижиківської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області.
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села
Глуховичі Чижиківської сільської ради Пустомитівського району Львівської
області, розроблений у 2016 році ДП «Львівський науково-дослідний та
проектний інститут землеустрою», враховуючи висновок державної
експертизи землевпорядної документації від 02.08.2017 №422, виданий
Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області, рішення
Чижиківської сільської ради від 15.05.2017 № 187, 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
22.09.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити розроблений у 2016 році ДП «Львівський науководослідний та проектний інститут землеустрою» проект землеустрою щодо
встановлення (зміни) меж села Глуховичі Чижиківської сільської ради
Пустомитівського району Львівської області, що передбачає включення в
межі села Глуховичі земель площею 111,1 га, з них: землі громадян, яким
надані землі у власність – 12,5 га, землі підприємств та організацій
транспорту, зв’язку – 1,5 га, землі запасу – 97,1 га.
Загальна площа земель населеного пункту с.Підсоснів в
проектованих межах складає 232,8 га.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань використання землі та регулювання земельних ресурсів
(Г.Гуль).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
села Гаї Миколаївської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області.
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села
Гаї Миколаївської сільської ради Пустомитівського району Львівської області,
розроблений у 2016 році ПП «ЗемСвіт», враховуючи висновок державної
експертизи землевпорядної документації від 19.07.2017 №390, виданий
Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області, рішення
Миколаївської сільської ради від 13.01.2017 № 236, 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
22.09.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити розроблений у 2016 році ПП «ЗемСвіт» проект
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Гаї Миколаївської
сільської ради
Пустомитівського району Львівської області, що
передбачає включення в межі села Гаї земель площею 184,0000 га, з них:
земельні ділянки, надані у власність та користування громадян – 147,1507
га, земельні ділянки промислових та інших підприємств – 0,0035 га,
земельні ділянки підприємств та організацій транспорту, зв’язку – 3,6762
га, землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в
межах населених пунктів (які не надані у тимчасове користування) –
33,1696 га.
Загальна площа земель населеного пункту с.Гаї в проектованих
межах складає 554,4000 га.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань використання землі та регулювання земельних ресурсів
(Г.Гуль).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
села Підсоснів Миколаївської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області.
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села
Підсоснів Миколаївської сільської ради Пустомитівського району Львівської
області, розроблений у 2016 році ПП «ЗемСвіт», враховуючи висновок
державної експертизи землевпорядної документації від 19.07.2017 №389,
виданий Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області, рішення
Миколаївської сільської ради від 13.01.2017 № 234, 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
22.09.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити розроблений у 2016 році ПП «ЗемСвіт» проект
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Підсоснів
Миколаївської сільської ради
Пустомитівського району Львівської
області, що передбачає включення в межі села Підсоснів земель площею
84,7329 га, з них: земельні ділянки, надані у власність та користування
громадян – 24,9960 га, земельні ділянки підприємств та організацій
транспорту, зв’язку – 3,0497 га, землі запасу та землі, не надані у
власність та постійне користування в межах населених пунктів (які не
надані у тимчасове користування) – 56,6872 га.
Загальна площа земель населеного пункту с.Підсоснів в
проектованих межах складає 198,5324 га.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань використання землі та регулювання земельних ресурсів
(Г.Гуль).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі
села Підсадки Поршнянської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області.
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) межі села
Підсадки Поршнянської сільської ради Пустомитівського району Львівської
області, розроблений у 2017 році ПП «Центр ринкових досліджень»,
враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної документації від
25.09.2017 №763, виданий Головним управлінням Держгеокадастру у
Львівській області, рішення Поршнянської сільської ради від 07.09.2017 № 442,
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 25.09.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити розроблений у 2017 році ПП «Центр ринкових
досліджень» проект землеустрою щодо встановлення (зміни) межі села
сільської ради
Пустомитівського району
Підсадки Поршнянської
Львівської області, що передбачає включення в межі села Підсадки
земель площею 72,2100 га.
Загальна площа земель населеного пункту с.Підсадки в
проектованих межах складає 209,3100 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 земельної ділянки несільськогосподарського призначення
державної власності, що надається в оренду ТзОВ «Артемет» для
будівництва офісно-складських приміщень площею 0,8974 га на
території Сороки-Львівської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області (за межами населеного пункту).
Розглянувши лист ТзОВ «Артемет» (вх.№880 від 11.08.2017) з доданими
матеріалами), враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації Головного управління Держгеокадастру у Львівській області
від 02.08.2017 № 482, на підставі ст. 23 Закону України «Про оцінку земель»,
враховуючи висновок постійної комісії з питань використання землі та
регулювання земельних ресурсів від 22.09.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки несільськогосподарського призначення державної
власності, що надається в оренду ТзОВ «Артемет» для будівництва офісноскладських приміщень площею 0,8974 га (кадастровий номер –
4623686900:03:000:2947) на території Сороки-Львівської сільської ради
Пустомитівського району Львівської області (за межами населеного пункту),
на загальну суму 4825622,15 грн. (чотири мільйони вісімсот двадцять п’ять
тисяч шістсот двадцять дві гривні 15 копійок) в розрахунку на один
квадратний метр земельної ділянки 537,73 грн. (п’ятсот тридцять сім гривень
73 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 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 9,0000 га, яка
розташована за адресою: Чижиківська сільська рада Пустомитівського
району Львівської області (за межами населеного пункту).
Розглянувши лист ПП «Фірма «Сомгіз» від 17.08.2017 №1126 (з
доданими матеріалами), враховуючи висновок державної експертизи
землевпорядної документації Головного управління Держгеокадастру у
Львівській області від 25.07.2017 № 483, на підставі ст. 23 Закону України
«Про оцінку земель», враховуючи висновок постійної комісії з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів від 22.09.2017,
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
9,0000
га
(кадастровий
номер
–
4623687900:08:000:0066), яка розташована за адресою: Чижиківська сільська
рада Пустомитівського району Львівської області (за межами населеного
пункту), на загальну суму 170649,23 грн. (сто сімдесят тисяч шістсот сорок
дев’ять гривень 23 копійки) в розрахунку на один квадратний метр земельної
ділянки 1,90 грн. (одна гривня 90 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, що включена в перелік земельних ділянок для
продажу права оренди на земельних торгах для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва площею 59,0365 га, яка
розташована за адресою: Семенівська сільська рада Пустомитівського
району Львівської області (за межами населеного пункту).
Розглянувши лист ПП «Фірма «Сомгіз» від 11.08.2017 №1094 (з
доданими матеріалами), враховуючи висновок державної експертизи
землевпорядної документації Головного управління Держгеокадастру у
Львівській області від 09.08.2017 № 491, на підставі ст. 23 Закону України
«Про оцінку земель», враховуючи висновок постійної комісії з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів від 22.09.2017,
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
59,0365
га
(кадастровий
номер
–
4623685900:10:000:2800), яка розташована за адресою: Семенівська сільська
рада Пустомитівського району Львівської області (за межами населеного
пункту), на загальну суму 397497,82 грн. (триста дев’яносто сім тисяч
чотириста дев’ятсот сім гривень 82 копійки) в розрахунку на один
квадратний метр земельної ділянки 0,67 грн. (нуль гривень 67 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

