Проект рішення
Про порядок денний 33-ї чергової сесії Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 33-ї чергової сесії:
1.Про розгляд звернень депутатів, пов’язаних з їх діяльністю (доповідає
заступник голови районної ради Іван Мудрий).
2.Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січеньгрудень 2017 року (доповідає начальник фінансового управління районної
держадміністрації Любомир Максим).
3.Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 №417 «Про
районний бюджет Пустомитівського району на 2018 рік» (доповідає начальник
фінансового управління районної держадміністрації Любомир Максим).
4.Про внесення змін до показників районного бюджету Пустомитівського
району на 2018 рік в межах бюджетних призначень (доповідає начальник
фінансового управління районної держадміністрації Любомир Максим).
5.Про внесення доповнень до рішення районної ради від 22.12.2017 №
412 «Про затвердження цільових програм на 2018 рік» (доповідає голова
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій Ігор Васьків, розробники цільових програм).
6.Про затвердження окремих цільових програм в новій редакції
(доповідає голова постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків, розробники цільових програм).
7.Про надання одноразових матеріальних допомог мешканцям
Пустомитівського району (доповідає голова постійної комісії районної ради з
питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
8.Про спрямування обсягу вільного залишку коштів районного бюджету,
що склався станом на 1 січня 2018 року (доповідає голова постійної комісії
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор
Васьків).
9.Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 №415 «Про
преміювання голови та заступника голови районної ради» (доповідає голова
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій Ігор Васьків).
10.Про звільнення у 2018 році Пустомитівської районної
держадміністрації від сплати експлуатаційних витрат на утримання приміщень,
орендованих у Пустомитівської районної ради (доповідає голова постійної
комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій
Ігор Васьків).
11.Про встановлення в 2018 році плати та надання пільг за харчування
дітей у дошкільних навчальних закладах Пустомитівського району (доповідає
голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій Ігор Васьків).
12.Про забезпечення безкоштовним харчуванням учнів загальноосвітніх
навчальних закладів району в 2018 році (доповідає голова постійної комісії
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор
Васьків).
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13.Про надання дозволу на розміщення вільних залишків коштів
районного бюджету, що склалися на 01.01.2018 року, в державних банках на
депозит (доповідає голова постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
14.Про присвоєння Скнилівському НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ» імені
Праведного Андрея Шептицького (доповідає голова постійної комісії районної
ради з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження,
інформаційної політики та свободи слова Олександр Михальчук).
15.Про передачу приміщення навчального закладу Сокільницької ЗОШ І
–ІІІ ступенів по вул.Січових Стрільців с.Сокільники з балансу відділу освіти
районної держадміністрації на баланс Сокільницької сільської ради (доповідає
голова постійної комісії районної ради з питань освіти, науки, релігії,
національного і духовного відродження, інформаційної політики та свободи
слова Олександр Михальчук).
16.Про передачу установ освіти, культури, медицини, що перебувають у
спільній власності територіальних громад Пустомитівського району, в
комунальну власність Мурованської сільської ради (ОТГ) (доповідає голова
постійної комісії районної ради з питань містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та свободи слова Олег Фар’ян).
17.Про розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості
будівництва об'єктів у 2018 році в Пустомитівському районі (доповідає голова
постійної комісії районної ради з питань містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та свободи слова Олег Фар’ян).
18.Про затвердження розпорядження голови районної ради від 16.01.2018
№03\015-02 (доповідає голова постійної комісії районної ради з питань
охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї, материнства,
дитинства Юрій Зінько).
19.Про затвердження розпорядження голови районної ради від 16.01.2018
№03\05-03 (доповідає голова постійної комісії районної ради з питань
охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї, материнства,
дитинства Юрій Зінько).
20.Про затвердження плану роботи Пустомитівської районної ради на
2018 рік (доповідає голова районної ради Галина Гичка).
21.Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)
межі села Басівка Годовицько-Басівської сільської ради Пустомитівського
району Львівської області (доповідає голова постійної комісії районної ради з
питань використання землі та регулювання земельних ресурсів Григорій
Гуль).
22.Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)
межі села Годовиця Годовицько-Басівської сільської ради Пустомитівського
району Львівської області (доповідає голова постійної комісії районної ради з
питань використання землі та регулювання земельних ресурсів Григорій
Гуль).
23.Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)
межі села Містки Містківської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області (доповідає голова постійної комісії районної ради з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів Григорій Гуль).
24.Різне.
Голова районної ради

Галина Гичка
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Проект рішення
Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січеньгрудень 2017 року.
Заслухавши та обговоривши звіт Пустомитівської районної державної
адміністрації про виконання рішення Пустомитівської районної ради від 20
грудня 2016 року №201 "Про районний бюджет Пустомитівського району на
2017 рік" (зі змінами), керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу
України, п.п.17), 28) частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" та враховуючи висновок постійної комісії
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від
31.01.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт Пустомитівської районної державної адміністрації про виконання
районного бюджету Пустомитівського району за січень-грудень 2017 року
затвердити:
- по доходах – в сумі 993968,9 тис. грн. згідно з додатком №1.
- по видатках – в сумі 900474,8 тис. грн. згідно з додатком №2.
2. Інформацію про виконання районного бюджету Пустомитівського
району за січень-грудень 2017 року опублікувати в районному часописі "Голос
народу".
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток №1
до рішення районної ради
від 02.02.2018р.№___

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

Затв.план Уточ.план на
на рік
рік

1

2

3

уточ.план
на січень грудень
місяць

Факт за
січеньгрудень
місяць

% до
плану на
рік

% до
уточ.
плану на
рік

% до уточ.
плану на
січеньгрудень
місяць

4

5

6

7

8

Доходи загального фонду
Податок на доходи фізичних осіб
120417,9
Плата за оренду цілісних майнових
комплексів та іншого майна
29,0
50,0
Частина чистого прибутку госп. організаці
надаються в користування на умовах
оренди
2,0
Адміністративний збір
9,0
Податок на прибуток
40,0
Плата за розміщ. тимчасово вільних коштів
Інші надходження
2,0

137370,4

137370,4

164968,0

137,0

120,1

120,1

29,0
50,0

29,0
50,0

40,8
34,5

140,7
69,0

140,7
69,0

140,7
69,0

2,0
9,0
40,0

2,0
9,0
40,0

32,0

355,6
19,3

355,6
19,3

355,6
19,3

2,0

2,0

7,7
283,5
69,9

3495,0

3495,0

3495,0

120549,9

137502,4

137502,4

165436,4

137,2

120,3

120,3

678157,7

789871,5

789871,5

785098,2

115,8

99,4

99,4

25303,8
38564,4
87233,1

21062,0
35984,3
84928,0

21062,0
35984,3
84928,0

21062,0
35984,3
85431,1

83,2
93,3
97,9

100,0
100,0
100,6

149754,1
377302,3

135660,4
499908,3
12328,5

135660,4
499908,3
12328,5

135008,0
494953,9
12658,9

6303,6

47196,1

47196,1

43434,3

90,2
131,2
689,0
689,0

99,5
99,0
102,7
92,0

100,0
100,0
100,6
0,0
99,5
99,0
102,7
92,0

6303,6
в т.ч. власні надходження бюджених ус
ВСЬОГО ДОХОДІВ
805011,2

6303,6
974570,0

6303,6
974570,0

5237,6
993968,9

83,1
123,5

83,1
102,0

83,1
102,0

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

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №2
до рішення районної ради
від 02.02.2018р.№___

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

тис.грн.
Затверджен Уточн. план
на 2017р
о по бюд-ту
на 2017р.
1
1. Державне управління
- в т.ч. органи місцевого самоврядування
2. Освіта
3. Охорона здоров»я
4. Соц.захист всього, в тому числі:
- районний центр служби для молоді
- програми і заходи центрів соц. служб для молоді
- молодіжні програми
- територіальний центр
КП "Соціальні гарантії"
центр соціальної реабілітації дітей -інвалідів .
- одноразова матеріальна допомога
компенсація фізичним особам які надають соціальні послуги
пільги з місцевого бюджету згідно рішення обласної ради
Санаторно-курортні путівки УВВВ, вдовам
-адресна допомога воїнам УПА та політв. для вирішен.
питань ЖКП.
адресна допомога особам, які постраждали від
Чорнобильської катастрофи
фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і
ветеранів
Пільговий проїзд залізничним транспортом окремим
категоріям
Пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим
категоріям
пільги окремим категоріям громадян з послуги звязку
- надвишка по догляду за інвалідом І-ї групи
- відшкодування фонду соціал. страхуван.від несщасних
випадків на виробництві.
5. Культура
6. Засоби масової інформації в т.ч.
- преса
7. Фізкультура і спорт
в т.ч.: ДЮСШ
-ФСТ «Колос»
спортивна школа " Надія"" Тризуб"
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план на
вказаний
період

3

Виконано за % викон. до % викон. до
січень-грудень затв. бюд-ту уточн. плану
2017р.
4

5

6

3000,0
3000,0

3950,6
3950,6

3950,6
3950,6

3683,6
3683,6

122,8
122,8

93,2
93,2

250372,0
87287,0
13642,2
1439,0
240,0
84,0
6850,0

251122,8
94634,4
19195,5
1622,4
255,0
152,6

251122,8
94634,4
19195,5
1622,4
255,0
152,6

229799,7
89813,2
18154,6
1593,3
255,0
138,1

7417,0
2151,2
891,9
3092,0

7417,0
2151,2
891,9
3092,0

7368,8
2148,8
890,9
2914,7

91,8
102,9
133,1
110,7
221,6
164,4
107,6

91,5
94,9
94,6
98,2
100,0
90,5
99,4

136,0
99,9
582,9

99,9
99,9
94,3

1580,2
891,9
500,0
110,0

126,5

126,5

120,6

73,1

95,3

1100,0
155,0

1132,1
155,0

1132,1
155,0

535,8
106,3

448,7
68,6

47,3
68,6

200,0

200,0

200,0

199,3

99,7

99,7

169,0

169,0

169,0

162,5

96,2

96,2

60,0

114,6

114,6

114,6

191,0

100,0

1336,1

1336,1

1253,0

93,8

117,0

117,0

117,0

100,0

250,0
12,0

250,0
12,0

225,6

250,0
12,0

9,3

90,2
20,8

90,2
77,5
90,9
#ДЕЛ/0!
94,8
100,0
100,0
89,2
80,0
99,5

1,1

1,1

1,1

1,0

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

34481,5
362,0
362,0
3201,8
1496,8
145,0

34481,5
362,0
362,0
3201,8
1496,8
145,0

32698,2
362,0
362,0
2855,7
1198,1
144,3

90,9
00
99,1
131,2
131,2
90,3
80,0
115,4

1420,0

1440,0

1440,0

1438,4

101,3

99,9

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

120,0
30,0
50,0

120,0
430,0
106,0

120,0
430,0
106,0

74,9
30,6
55,1

62,4
102,0
110,2

62,4
7,1
52,0

85,0

85,0

0,0

0,0

ІншІ видатки
Проведення місцевих виробів
12 Резервний фонд

440,0

1144,9
4,2

1144,9
4,2

1127,3
4,2

256,2

98,5
100,0

2000,0

1551,0

1551,0

0,0

0,0

3899,6

3899,6

3850,9

0,0

98,8

512,6
414681,9
1247,8
161,0

512,6
414681,9
1247,8
161,0

512,6
382947,7
1247,8
161,0

102,5
97,3

100,0
92,3
100,0
100,0

685,2

685,2

685,2

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету)
13. Управлінь. с/г. і продовольства
Разом видатків
Інша субвенція
паспортизація,інвентиризція памяток архітеккттури
Ішша додаткова дотація

500,0
393754,7

100,0

Видатки за рахунок субвенції державного бюджету на
соц. захист

375841,7

463203,7

463203,7

459777,3

122,3

99,3

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

158737,1

152648,2

152648,2

149228,7

94,0

97,8

143,0
109,8
781,5
115,9

100,0
96,0
76,3
94,5

Надання пільг та житлових субсидій населенню

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

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління

217104,6

310555,5

310555,5

310548,6

769596,4
7121,8
776718,2

879979,6
72913,3
952892,9

879979,6
72913,3
952892,9

844819,0
55655,8
900474,8

Іван Мудрий
Любомир Максим

Проект рішення
Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 №417 «Про
районний бюджет Пустомитівського району на 2018 рік».
Розглянувши викладене в листах районної держадміністрації від 30.01.2018
№04\09-210 та від 31.01.2018 №04/21-220 стосовно внесення змін до рішення
районної ради від 22.12.2017 №417 «Про районний бюджет Пустомитівського
району на 2018 рік», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з
питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 31.01.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення районної ради від 22.12.2017 №417 «Про
районний бюджет Пустомитівського району на 2018 рік», затвердивши в новій
редакції:
1.1. Додаток №1 «Доходи районного бюджету на 2018 рік» до
вищезгаданого рішення (додається).
1.2. Додаток №4 «Перелік регіональних програм районного бюджету
Пустомитівського району на 2018 рік» до вищезгаданого рішення (додається).
1.3. Додаток №10 «Розшифровка субвенції з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів
медичної субвенції ( від ОТГ )» до вищезгаданого рішення (додається).
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

Додаток №1
до рішення районної ради
від 22.12.2017р. № 417
(в новій редакції від 02.02.2018р.)
Доходи районного бюджету на 2018 рік
(грн.)

Код

Найменування доходів згідно із
бюджетною класифікацією

Спеціальний фонд
Загальний фонд

Разом

3

4

у т.ч. бюджет
розвитку
5

10000000
Податкові надходження
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості

122038275,00

0,00

0,00

122038275,00

122038275,00

0,00

0,00

122038275,00

11010000 Податок на доходи фізичних осіб
11010100 Податок на доходи фізичних осіб , що сплачується
податковими агентами ,із доходів платника
податку у вигляді заробітної плати
11010200 Податок на доході фізичних осіб з грошового
забезпечення, грошових винагород та інших
виплат одержаних військовослужбовцями та
особами рядового і начальницького складу , що
сплачується податковими агентами
11010400 Податок на доходи фізичних осіб , що сплачується
податковими агентами , із доходів платника
податку інших ніж заробітна плата
11010500 Податок на доходи фізичних осіб , що сплачується
фізичними особами за результатами річного
декларування
11010900 Податок на доходи фізичних осіб
від
оподаткування пенсійних виплат або довічного
грошового утримання
11020000 Податок на прибуток підприємств
11020200 Податок на прибуток підприємств і організацій ,
що належать до комунальної власності ( району
або міста республіканського( в АРК) та обласного
значення)
20000000
Неподаткові надходження
21000000 Доходи від власності та підприємницької
діяльності
21010000 Частина чистого прибутку господарських
організацій , що вилучається до бюджет у , та
дивіденди, нараховані на акції (частки, паї)
господарських товариств , які є у державній
власності
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних
унітарних підприємств та їх об"єднань , що
вилучається до бюджету
22130000 Орендна плата за водні об"єкти

122030275,00

0,00

0,00

122030275,00

102627408,00

0,00

0,00

102627408,00

12367867,00

0,00

0,00

12367867,00

4200000,00

0,00

0,00

4200000,00

2800000,00

0,00

0,00

2800000,00

35000,00

0,00

0,00

35000,00

8000,00

0,00

0,00

8000,00

8000,00

0,00

0,00

8000,00

60000,00

3656600,00

0,00

3716600,00

21000,00

0,00

0,00

21000,00

21000,00

0,00

0,00

21000,00

21000,00

0,00

0,00

21000,00

2000,00

0,00

0,00

2000,00

34000,00

0,00

0,00

34000,00

34000,00

0,00

0,00

34000,00

3000,00
3000,00
0,00

0,00
0,00
3656600,00

0,00
0,00
0,00

3000,00
3000,00
3656600,00

0,00

3580300,00

0,00

3580300,00

0,00

75000,00

0,00

75000,00

1

2

22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів
та іншого державного майна
22080400 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та
іншого майна , що перебуває у комунальній
24060000
24060300
25000000
25010100

Інші неподаткові надходження
Інші надходження
Власні надходження бюджетних установ
Плата за послуги , що надаються бюджетними
установами згідно з функціональними
повноваженнями
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ

Разом

6

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в
установленому порядку майна (крім нерухомого
майна
ВСЬОГО ДОХОДІВ
40000000
Офіційні трансферти
41000000 Від органів державного управління
41020000
41020100
41030000
41033900
41034200
41040000

41040200

41050000

Дотації
Базова дотація
Субвенції
Освітня субвенція з державного бюджету місцеим
бюджетам
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров`я за
рахунок відповідної додаткової дотації з
державного бюджету
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг
та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної
41050100
плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг
та житлових субсидій населенню на придбання
41050200 твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на пенсію,
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової
державної соціальної допомоги непрацюючій
41050300 особі, яка досягла загального пенсійного віку, але
не набула права на пенсійну виплату, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи
внаслідок психічного розладу, компенсаційної
виплати непрацюючій працездатній особі, яка
доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також
за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг
41050700 у дитячих будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»,
оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплату соціальної допомоги на
утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя
за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету

0,00

1300,00

0,00

1300,00

122098275,00
712468225,00

3656600,00
0,00

0,00
0,00

125754875,00
712468225,00

712468225,00

0,00

0,00

712468225,00

16845100,00
16845100,00
169439500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

16845100,00
16845100,00
169439500,00

118493500,00

118493500,00

50946000,00

50946000,00

14837000,00

14837000,00

511346625,00

0,00

14837000,00

0,00

14837000,00

0,00

288066000,00

0,00

511346625,00

288066000,00

131000,00

0,00

131000,00

179500000,00

0,00

179500000,00

1373600,00

0,00

1373600,00

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
41051000 переданих видатків у сфері освіти за рахунок
коштів освітньої субвенції
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері охорони здоров`я за
рахунок коштів медичної субвенції
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері охорони здоров`я за
41051500 рахунок коштів медичної субвенції ("Про екстрену
медичну допомогу" від ОТГ )
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері охорони здоров`я за
рахунок коштів медичної субвенції (від
Мурованської ОТГ)
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування
вартості лікарських засобів для лікування окремих
41052000
захворювань за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету
Всього доходів

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління

2693900,00

2693900,00

2102000,00

0,00

0,00

2102000,00

29861500,00

29861500,00

438300,00

438300,00

1605700,00

5574625,00
834566500,00

0,00

0,00

1605700,00

0,00

0,00

5574625,00

0,00

838223100,00

3656600,00

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток 4
до рішення районної ради
"Про районний бюджет на 2018 рік"
(в новій редакції від 02.02.2018р.)

Перелік регіональних програм районного бюджету Пустомитівського району на 2018 рік
Код програмної
класифікації
Код ТПКВКМБ /
видатків та
кредитування
ТКВКБМС3
місцевих
2
бюджетів

4

Код ФКВКБ

0200000
0217610

7610

0411

0218410

8410

0830

0218110

0219800

8110

9800

0320

0180

0800000

0813242

3242

1090

Назва головного розпорядника коштів /
Найменування коду тимчасової
класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Районна державна адміністрація
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
Підтримка періодичних видань (газет та
журналів)
Видатки на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

Загальний фонд
Найменування програми
Підтримка малого і середнього підприємництва
підтримка видання районної газети "Голос
народу"
програма створення і використання районного
резерву матеріально-технічних ресурсів для
запобігання і ліквідації наслідків ймовірних
надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру на 2015 рік

Разом, грн.
Сума, грн.
3910000,00 3910000,00
30000,00

30000,00

630000,00

630000,00

50000,00

50000,00

Субвенція з місцевого бюджету
Програма підтримки органів державної
державному бюджету на виконання
виконавчої влади у Пустомитівському районі на
програм соціально-економічного розвмтку
2018 рік.
регіонів
3200000,00 3200000,00
Управління соціального захисту
5038100,00 5038100,00
населення
Інші видатки на соціальний захист
населення

цільова програма щодо надання соціальних
гарантій малозабезпеченим верствам населення
Пустомитівського району, що фінансуються за
рахунок коштів районного бюджету

1283100,00 1283100,00

0913180

3180

1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів
війни і праці, військової служби, органів
внутрішніх справ та громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи), на оплату житловокомунальних послуг і природного газу

цільова програма щодо надання соціальних
гарантій малозабезпеченим верствам населення
Пустомитівського району, що фінансуються за
рахунок коштів районного бюджету
1100000,00 1100000,00

0813241

0813192

3241

3192

1090

Інші установи та заклади

Підтримка комунального підприємства
"Соціальні гарантії"

1030

Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість

підтримка діяльності Пустомитівської районної
асоціації інвалідів

Управління агропромислового
розвитку Пустомитівської районної
державної адміністрації

2400000

2585000,00 2585000,00

70000,00

70000,00

500000,00

500000,00

100000,00

100000,00

200000,00

200000,00

Комплексна програма підтримки та
розвитку агропромислового виробництва
Пустомитівського району на

2417110

7110

0421

Програми в галузі сільського
господарства, лісового господарства,
рибальства та мисливства

Фінансова підтримка сільськогосподарських
підприємств за приріст поголів'я корів
молочного напряму продуктивності
Часткова компенсація вартості придбаних
технічних засобів агроформуваннями
Фінансова підтримка розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів

Усього видатків

Заступник голови районної ради
Завізовано:

Іван Мудрий

200000,00 200000,00
9448100,00 9448100,00

Начальник фінансового управління

Любомир Максим

Додаток 10
до рішення районної ради
"Про районний бюджет на 2018 рік"
(в новій редакції від 02.02.2018р.)
Розшифровка
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за
рахунок коштів медичної субвенції ( від ОТГ )
№
з/п
1 Давидівська ОТГ

назва ОТГ

сума, грн.
7441100,00

2

Ширецька ОТГ

3367700,00

3

Солонківська ОТГ

6368900,00

4

Підберізцівська ОТГ

7030400,00

5

Мурованська ОТГ

5653400,00
29861500,00

Всього
Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління

Іван Мудрий
Любомир Максим

Проект рішення
Про внесення змін до показників районного бюджету Пустомитівського
району на 2018 рік в межах бюджетних призначень.
Враховуючи пропозиції Пустомитівської районної державної
адміністрації стосовно внесення змін до показників районного бюджету
Пустомитівського району на 2018 рік в межах бюджетних призначень,
викладені в листі від 31.01.2018 №04\21-220, висновок постійної комісії
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 31.01.2018
року, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17) частини
1 статті 43 та частиною 1 статті 59 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до показників районного бюджету Пустомитівського
району в межах бюджетних призначень, по управлінню соціального захисту
населення, а саме:
Зменшити асигнування:
ТПКВКМБ 0813043 «Надання одноразової допомоги при народжені
дитини» КЕКВ 2730 в сумі 6 371 600,00 грн.
Збільшити асигнування:
ТПКВКМБ 0813082 «Надання державної соціальної допомоги особам,
які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної
допомоги на догляд» КЕКВ 2730 в сумі 6 140 000,00 грн. КЕКВ 2240 – 6 000,00
грн.
ТПКВКМБ 0813084 «Надання тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату» КЕКВ 2730 – 200 000,00 грн., КЕКВ 2240 –
1 500,00 грн.
ТПКВКМБ 0813085 «Надання щомісячної компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку КЕКВ 2730 – 24 000,00
грн., КЕКВ 2240 – 100,00 грн.
2. Затвердити розпорядження першого заступника голови районної
державної адміністрації від 24.01.2018 року №26 «Про перерозподіл
асигнувань».
3. Збільшити доходну (КДК 41053900) районного бюджету в сумі
208 000,00 грн., за рахунок іншої субвенції, виділеної рішенням від 29.01.2018
№425 Сокільницької сільської ради.
Збільшений відповідно до пункту 3 даного рішення розмір видаткової
частини районного бюджету Пустомитівського району на 2018 рік спрямувати
відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації по ТПКВКМБ 0611020
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами» КЕКВ 2230 (продукти харчування) для харчування дітей
Сокільницької ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.Івана Франка.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради
Галина Гичка

Проект рішення
Про внесення доповнень до рішення районної ради від 22.12.2017
№ 412 «Про затвердження цільових програм на 2018 рік».
Розглянувши проекти цільових галузевих соціально-економічних та
культурних програм (додаються), 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 з питань: екології,
природних ресурсів і охорони довкілля від 25.01.2018; бюджету, фінансів,
податків та інвестицій від 31.01.2018 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести доповнення до п.1 рішення районної ради від 22 грудня 2017
року №412 «Про затвердження цільових програм на 2018 рік», доповнивши
його наступними підпунктами:
«1.1.34. Програма заходів щодо фінансової підтримки державних
установ ветеринарної медицини Пустомитівського району на 2018 рік згідно з
додатком №34.
1.1.35. Програма матеріальної підтримки Пустомитівського відділу
поліції
ГУНП у Львівській області в питаннях забезпечення охорони
громадського порядку, профілактики правопорушень, законності, охорони
прав, свобод і законних інтересів громадян на 2018 рік згідно з додатком №35.
1.1.36. Програма матеріально-технічного забезпечення підшефних
військових частин на 2018 рік згідно з додатком №36».
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 окремих цільових програм в новій редакції.
Враховуючи викладене в листах: Пустомитівської районної державної
адміністрації від 18.01.2018 №04/10-134, № 04\10-135 та від 31.01.2018 №04\21-220,
Львівської обласної державної адміністрації від 30.01.2018 №5\26-755\0\2-18\6-13,
Пустомитівського районного відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України» від 30.11.2017 № 2933\011,01 та від
18.01.2018 №78\011,01, висновках постійних комісій районної ради з питань:
освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження, інформаційної
політики та свободи слова від 25.01.2017; екології, природних ресурсів і охорони
довкілля від 25.01.2018: містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, транспорту та зв’язку від 25.01.2018 і з питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій від 31.01.2018, керуючись підпунктом 16) пункту 1 статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Викласти в новій редакції окремі цільові програми, зокрема:
1.1. Районну комплексну програму на 2018-2020 роки щодо соціальної
підтримки, адаптації військовослужбовців, учасників антитерористичної операції
та членів їх сімей, бійців добровольчих формувань, які отримали посвідчення
бійця-добровольця АТО та членів їх родин, сімей загиблих героїв під час Революції
гідності та в ході проведення АТО, вшанування пам’яті загиблих, проведення
комплексних заходів з військово-патріотичного виховання молоді, організації
літніх таборів для дітей та юнацтва із елементами військово-медичної підготовки,
затверджену підпунктом 1.1.19 пункту 1 рішення районної ради від 22.12.2017
№412 «Про затвердження цільових програм на 2018 рік», згідно з додатком №1.
1.2. Програму щодо виділення коштів на виконання робіт по поточному,
поточному середньому та капітальному ремонтах, виготовлення проектнокошторисної документації, експертизи та на експлуатаційне утримання
автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної власності на
території Пустомитівського району на 2018 рік, затверджену підпунктом 1.1.22
пункту 1 рішення районної ради від 22.12.2017 №412 «Про затвердження цільових
програм на 2018 рік», згідно з додатком №2.
1.3. Програму ліквідації загрози виникнення ускладнень епідситуації в
Пустомитівському районі на 2018-2022 роки, затверджену підпунктом 1.1.25
пункту 1 рішення районної ради від 22.12.2017 №412 «Про затвердження цільових
програм на 2018 рік», згідно з додатком №3.
1.4. Програму вдосконалення управління територіальним розвитком у
Пустомитівському районі на 2018 рік, затверджену підпунктом 1.1.30 пункту 1
рішення районної ради від 22.12.2017 №412 «Про затвердження цільових програм
на 2018 рік», згідно з додатком №4.
1.5. Програму підтримки органів державної виконавчої влади у
Пустомитівському районі на 2018 рік, затверджену підпунктом 1.1.33 пункту 1

рішення районної ради від 22.12.2017 №412 «Про затвердження цільових програм
на 2018 рік», згідно з додатком №5.
1.6. Програму з моніторингу за станом довкілля на території
Пустомитівського району Львівської області на 2017-2021 роки, затверджену
підпунктом 1.1.17 пункту 1 рішення районної ради від 20.12.2016 №198 «Про
затвердження цільових програм», згідно з додатком №6.
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).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про надання одноразових матеріальних допомог мешканцям
Пустомитівського району.
Враховуючи викладене в заявах мешканців Пустомитівського району
(додаються), керуючись частиною 2 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійної комісії районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 31.01.2018,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати матеріальну допомогу мешканцям Пустомитівського району
за рахунок коштів районного бюджету на 2018 рік, а саме:
- Ничаю Степану Михайловичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю
м.Пустомити, на лікування внучки Стефанишин Аліни Іванівни;
- Сидору Вадиму Васильовичу в сумі 20,0 тис. грн., мешканцю
смт.Щирець, на лікування.
- Вовк Оксані Мирославівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Давидів,
на лікування.
- Пелюшковій Любові Петрівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці
м.Пустомити, для покращення житлово-побутових умов.
- Кулику Богдану Степановичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю
с.Соснівка, в зв’язку з пожежею.
- Рокошевському Олегу Антоновичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю
м.Пустомити, в зв’язку з пожежею.
- Чаркасу Степану Петровичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю
с.Звенигород, батькові загиблого в АТО Андрія Чаркаса.
- Гавриляку Остапу Богдановичу в сумі 20,0 тис. грн., захиснику
Донецького аеропорту з нагоди відзначення «Дня пам’яті Кіборгів».
- Павленку Тарасу Васильовичу в сумі 20,0 тис. грн., захиснику
Донецького аеропорту з нагоди відзначення «Дня пам’яті Кіборгів».
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 спрямування обсягу вільного залишку коштів
районного бюджету, що склався станом
на 1 січня 2018 року.

На підставі частини 4 статті 14 та частини 7 статті 78 Бюджетного
кодексу України, враховуючи пропозиції Пустомитівської районної державної
адміністрації по розподілу коштів районного бюджету Пустомитівського
району, викладені у листі від 31.01.2018 №04\21-220, висновок постійної комісії
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від
31.01.2018, керуючись частиною 2 статті 43 та частиною 1 статті 59 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Спрямувати обсяг вільного залишку бюджетних коштів районного
бюджету по загальному фонду бюджету в сумі 11 266 646,64 грн. а саме:
1.1. Районній державній адміністрації :
ТПКВКМБ 0219800 (250344) «Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів» на виконання «Програми підтримки органів
державної виконавчої влади у Пустомитівському районі на 2018 рік» в сумі 18
200,00 грн., а саме:
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів) – 18 200,00 грн.
1.2. Органам місцевого самоврядування в сумі 2 723 446,64 грн., а саме:
ТПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 50 446,64 грн., а саме:
На виконання «Програми з моніторингу за станом довкілля на території
Пустомитівського району Львівської області на 2017-2021 роки» в сумі 15
086,90 грн., в тому числі:
Семенівській сільській раді – 3017,38 грн.,
Вовківській сільській раді – 3017,38 грн.,
Ставчанській сільській раді – 3017,38 грн.,
Старосільській сільській раді – 3017,38 грн.,
Миколаївській сільській раді – 3017,38 грн.
На виконання «Програми ліквідації загрози виникнення ускладнень
епідситуації в Пустомитівському районі на 2018-2022 роки» в сумі 35 359.74
грн., в тому числі:
Пикуловицькій сільській раді – 2239,20 грн.,
Конопницькій сільській раді – 1448,01 грн.,
Семенівській сільській раді – 1537,58 грн.,
Вовківській сільській раді – 6540,76 грн.,
Містківській сільській раді – 7390,42 грн.,
Ставчанській сільській раді – 6412,72 грн.,
Старосільській сільській раді – 4226,92 грн.,
Миколаївській сільській раді – 5564,13 грн.

КЕКВ 3230 (капітальні трансферти органам державного управління
інших рівнів) в сумі 1 200 000,00 грн., а саме:
Щирецькій ОТГ (на виготовлення проектно-кошторисної документації на
внутрішні роботи та проведення робіт НД с.Дмитре – 400,0 тис. грн., НД
с.Соколівка – 400,0 тис. грн., НД с.Горбачі – 400,0 тис. грн.).
ТПКВКМБ 3719720 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання
інвестиційних проектів» КЕКВ 3230 (капітальні трансферти органам
державного управління інших рівнів) на співфінансування ДФРР в сумі
1313000,00 грн.:
- Семенівській сільській раді – 713 000,00 грн. (добудова об’єкту
соціально-економічної інфраструктури – загальноосвітньої школи I-III ступенів
в с. Семенівка Пустомитівського району Львівської області);
- Верхньобілківській сільській раді – 600 000,00 грн. (Добудова
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 250 учнів в с. Верхня Білка
Пустомитівського району Львівської області).
ТПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 110
000,00 грн., а саме:
- Ставчанській сільській раді в сумі 60 000,00 грн. КЕКВ 3230 (капітальні
трансферти органам державного управління інших рівнів) для виготовлення
ПКД по об’єкту «Облаштування спортивно-дитячого майданчика по
вул.Шашкевича в с.Ставчани Пустомитівського району Львівської області»;
- Пикуловичівській сільській раді в сумі 50 000,00 грн. КЕКВ 2620
(поточні трансферти органам державного управління інших рівнів) для
виготовлення детальних планів території кварталу забудови в с.Пикуловичі.
ТПКВКМБ 3719150 «Інші дотації з місцевого бюджету» КЕКВ 2620
(поточні трансферти органам державного управління інших рівнів)
Ставчанській сільській раді в сумі 50 000,00 грн., на захищені статті.
1.3. Відділу культури Пустомитівської райдержадміністрації в сумі 5 682
000,00 грн., а саме:
ТПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»:
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) в сумі 40
000,00 грн. (для закупівлі проекторів та екранів);
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних) в сумі 183 000,00 грн.
(123000,00 грн. – поточний ремонт будівлі народного дому в с.Підбірці,
60000,00 грн. – поточний ремонт будівлі народного дому в с.Ямпіль);
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового
користування) в сумі 159 000,00 грн. (для закупівлі проекторів та екранів);
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт) в сумі 3 850 000,00 грн. («Капітальний
ремонт будівлі Народного дому с. Звенигород Пустомитівського району
Львівської області» - 500 000 грн., «Капітальний ремонт Народного дому с.
Загір’я Пустомитівського району Львівської області» - 330 000 грн.,
«Капітальний ремонт існуючої будівлі Народного дому №2 в м. Пустомити
(мкр. Лісневичі) Пустомитівського району Львівської області» - 1 060 000 грн.,
«Капітальний ремонт громадського будинку Народного дому по вул.
І.Мазепи,1а в с.Милошовичі Пустомитівського району Львівської області» 800000 грн., «Капітальний ремонт Народного дому с. Гаї Пустомитівського
району Львівської області» - 1 160 000 грн.).

ТПКВКМБ 1017324 «Будівництво установ та закладів культури» КЕКВ
3142 – 350 000,00 грн. (Реконструкція будівлі Народного дому с. Наварія
Пустомитівського району Львівської області).
ТПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 3132
(капітальний ремонт) в сумі 1 100 000,00 грн. (Капітальний ремонт Народного
дому с. Городиславичі Пустомитівського району Львівської області - 100 тис.
грн., капітальний ремонт Народного дому с. Відники Пустомитівського району
Львівської області - 100 тис. грн., капітальний ремонт Народного дому с. Вовків
Пустомитівського району Львівської області - 100 тис. грн., капітальний ремонт
Народного дому с. Жирівка Пустомитівського району Львівської області - 100
тис. грн., капітальний ремонт Народного дому с. Товщів Пустомитівського
району Львівської області - 100 тис. грн., капітальний ремонт Народного дому
с. Миколаїв Пустомитівського району Львівської області - 100 тис. грн.,
капітальний ремонт Народного дому с. Старе Село Пустомитівського району
Львівської області - 400 тис. грн., капітальний ремонт Народного дому с.
Коцурів Пустомитівського району Львівської області - 50,0 тис. грн.,
капітальний ремонт Народного дому с. Гринів Пустомитівського району
Львівської області – 50,0 тис. грн.).
1.4. Виділити асигнування на «Програму співфінансування мікропроектів
місцевого розвитку у Пустомитівському районі на 2018 рік» в сумі 1 000 000,00
грн.
1.5. Пустомитівській районній раді в сумі 390 000,00 грн., а саме:
ТПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2240 – 390 000,00 грн. (195,0 тис. грн. на
проведення поточного ремонту приміщення адмінбудинку районної ради по
вул.Грушевського, 35 м.Пустомити, 195,0 тис. грн. на проведення капітального
ремонту гаражів, що знаходяться на прилеглій до адмінбудинку районної ради
території).
1.6. Виділити субвенцію для обласного бюджету Львівської області по
ТПКВКМБ 3719730 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних
доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах» в сумі 970 000,00 грн., в тому числі:
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 600 000,00 грн. (згідно з додатком №1).
КЕКВ 3230 (капітальні трансферти органам державного управління
інших рівнів) в сумі 370 000,00 грн. (згідно з додатком №2).
1.7. Управлінню соціального захисту населення в сумі 165 000,00 грн., а
саме:
ТПКВКМБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю» КЕКВ 3110 (придбання обладнання і
предметів довгострокового користування) – 20 000,00 грн. (з метою належної
роботи в програмно-технічному комплексі «Клієнт КазначействаКазначейства»).
ТПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення» КЕКВ 2730 (Інші виплати населенню) в сумі 145
000,00 грн., а саме:
- Ничаю Степану Михайловичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю
м.Пустомити, на лікування внучки Стефанишин Аліни Іванівни;
- Сидору Вадиму Васильовичу в сумі 20,0 тис. грн., мешканцю

смт.Щирець, на лікування;
- Вовк Оксані Мирославівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Давидів,
на лікування;
- Пелюшковій Любові Петрівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці
м.Пустомити, для покращення житлово-побутових умов;
- Кулику Богдану Степановичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю
с.Соснівка, в зв’язку з пожежею;
- Рокошевському Олегу Антоновичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю
м.Пустомити, в зв’язку з пожежею;
- Чаркасу Степану Петровичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю
с.Звенигород, батькові загиблого в АТО Андрія Чаркаса;
- Гавриляку Остапу Богдановичу в сумі 20,0 тис. грн., захиснику
Донецького аеропорту з нагоди відзначення «Дня пам’яті Кіборгів»;
- Павленку Тарасу Васильовичу в сумі 20,0 тис. грн., захиснику
Донецького аеропорту з нагоди відзначення «Дня пам’яті Кіборгів».
1.8. Відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації в сумі 318
000,00 грн.:
ТПКВКМБ 0611010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 3132 (капітальний ремонт)
в сумі 50 000,00 грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації
закладу дошкільної освіти с.Наварія).
На виконання «Районної комплексної програми на 2018-2020 роки щодо
соціальної
підтримки,
адаптації
військовослужбовців,
учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей, бійців добровольчих формувань,
які отримали посвідчення бійця-добровольця АТО та членів їх родин, сімей
загиблих героїв під час Революції гідності та в ході проведення АТО,
вшанування пам’яті загиблих, проведення комплексних заходів з військовопатріотичного виховання молоді, організації літніх таборів для дітей та юнацтва
із елементами військово-медичної підготовки» в сумі 200 000,00 грн., а саме:
- ТПКВКМБ 0611010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2230 (продукти
харчування) 100 000,00 грн.;
- ТПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами» КЕКВ 2230 (продукти харчування)
100 000,00 грн.
ТПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) на виготовлення ПКД
реконструкції Борщовицького НВК в сумі 30 000,00 грн.
ТПКВКМБ 0611010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім
комунальних) в сумі 38 000,00 грн. для ДНЗ с.Містки (закупівля меблів).
2. Спрямувати залишок коштів по КДК 41033900 «Освітня субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам» в сумі 3 637 800,00 грн., а саме:
ТПКВКМБ 0611020
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового
користування) – 422 800,00 грн. (на парти – 198800,00 грн., інтерактивні
комплекси – 110000,00 грн., ноутбуки – 114000,00 грн.);
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт) – 975 000,00 грн. (капремонт даху
Верхньобілківської ЗОШ – 100,0 тис. грн., капітальний ремонт з утепленням
фасаду Підбірцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Підбірці Пустомитівського району
Львівської області – 275,0 тис. грн. (співфінансування ДФРР), капремонт даху
Милятичівської ЗОШ – 100,0 тис. грн., капремонт харчоблоку Звенигородської

ЗОШ – 100,0 тис. грн., капремонт спортивного залу Жирівської ЗОШ – 100,0
тис. грн., капремонт Ямпільського НВК – 300,0 тис. грн.,
ТПКВКМБ 0617321
КЕКВ 3142 (Реконструкція та реставрація інших об`єктів) – 2 240 000,00
грн. (реконструкція існуючого корпусу та котельні школи ЗОШ І-ІІІ ступеня
ім.Лева Шанковського в селі Оброшино Пустомитівського району Львівської
області – 2000,0 тис. грн. (в тому числі співфінансування ДФРР), реконструкція
ЗОШ №1 на вул.Мазепи 2 в с.Зимна Вода Пустомитівського району Львівської
області – 240,0 тис. грн.).
3. Спрямувати залишок коштів по КДК 41034200 «Медична субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам» в сумі 3 000 000,00 грн.
Комунальному закладу Пустомитівської районної ради «Пустомитівській
центральній районній лікарні», а саме:
ТПКВКМБ 3717322 «Будівництво медичних установ та закладів» КЕКВ
3142 (реконструкція амбулаторії загальної практики сімейної медицини
с.Борщовичі).
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій
(І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток №1
до рішення районної ради
від 02 лютого 2018 №___
Потреба в коштах на проведення робіт з поточного середнього ремонту,
експертизи та проектно-вишукувальних робіт автомобільних доріг
загального користування місцевого значення у Пустомитівському
районі на 2018 рік
№
з/п

Індекс дороги

Назва автомобільної дороги

1

С141203

Львів-Сухоріччя, мостовий перехід км 13+177
р.Білка с. Нижня Білка, мостовий перехід 8+931
потік с. Миклашів

100

2

С141221

Верхня Білка-Острів, мостовий перехід
км 1+713 р.Білка с. Верхня Білка

50

3

С141206

Пустомити-Семенівка, мостовий перехід
км 2+300 р.Ставчанка с. Милошовичі

50

4

С141236

Семенівка-Хоросно, мостовий перехід
км 0+698 р.Щирка с. Семенівка

50

5

С141242

(Київ-Чоп)-Гаї-Острів, мостовий перехід км
4+307 р.Білка с. Гаї, км 5+682 потік с. Глуховичі

100

6

С1412261

Лани – Попеляни-Черкаси км 0+946 р. Щирка с.
Лани

50

7

С141207

Пустомити - Містки км 0+638 р.Ставчанка
м.Пустомити

50

8

С141212

Давидів-Товщів-Бібрка
Давидів

с.

50

9

С 141235

Острів - Чижиків км 1+806 р.Марунька с.
Чижиків

50

10

С141209

Оборошино-Наварія

10

11

С141231

(Львів-Сухоріччя)-Лисиничі

10

12

С141246

Дібрівки-Ставчани

5

13

С141250

(Давидів-Товщів-Бібрка)-Черепин

5

14

С141252

Жирівка-Вовків

10

15

С141263

(Львів-Пустомити-Меденичі)-Семенівка

10

РАЗОМ

км

Сума
співфінансування
(тис. грн.)

0+415

потік

600

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Начальник фінансового управління

Любомир Максим

Додаток №2
до рішення районної ради
від 02 лютого 2018 №___
Потреба в коштах на виконання робіт з капітального ремонту,
експертизи та проектно-вишукувальних робіт автомобільних доріг
загального користування місцевого значення у Пустомитівському
районі на 2018 рік
№
з/п

Індекс дороги

Назва автомобільної дороги

Сума
співфінансування
(тис. грн.)

1

С141245

Борщовичі-Н.Білка, км 0+000 — км 2+500

10

2

С141243

Кам'янопіль-(Київ-Чоп), км 0+000 - км 1+200

10

3

С141244

Гаї-Підсоснів, км 0+000 — км 6+500

10

4

С141201

Яструбків-Щирець, км 0+000 — км 1+100

10

5

С141227

Ставчани-Щирець, км 10+500 — км 16+800

10

6

С141261

Лани-Попеляни-Черкаси,

10

7

С141251

Поршна-Підсадки

10

8

С141207

Пустомити-Містки

50

9

С141240

Ков'ярі-(Київ-Чоп)

40

10

С141254

Загір'я-Грабник

50

11

С141260

(Давидів-Товщів-Бібрка)-Селисько

50

12

С141219

Загір'я-Суха Долина -(Київ-Чоп)

50

13

С141211

Старе Село-Коцурів-Затемне, км8+100-км9+700

10

14

С141259

Милошевичі-Береги-Хоросно

50

РАЗОМ

370

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Начальник фінансового управління

Любомир Максим

Проект рішення
Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 «Про
преміювання голови та заступника голови
районної ради».
Відповідно до статті 21 Закону України „Про службу в органах місцевого
самоврядування”, статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, керуючись пп. 3 п. 2, ч. 2 п. 6 постанови Кабінету Міністрів України
від 09.03.2006 № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
інших органів” (зі змінами та доповненнями), враховуючи висновок постійної
комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від
31.01.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення районної ради від 22.12.2017 «Про
преміювання голови та заступника голови районної ради», виклавши п.1 даного
рішення в наступній редакції:
«1.Здійснювати з 1 лютого 2018 року щомісячне преміювання голови
районної ради Гички Галини Григорівни та заступника голови районної ради
Мудрого Івана Володимировича в розмірі 200 відсотків їх посадових окладів, за
фактично відпрацьований час, в межах затвердженого фонду оплати праці.».
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 звільнення у 2018 році Пустомитівської районної державної адміністрації
від сплати експлуатаційних витрат на утримання приміщень, орендованих у
Пустомитівської районної ради.
Розглянувши викладене в листі Пустомитівської районної державної
адміністрації від 22.01.2018 №04\09-157 (додається), керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій від 31.01.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звільнити у 2018 році Пустомитівську районну державну адміністрацію від
сплати експлуатаційних витрат на утримання приміщень, орендованих у
Пустомитівської районної ради.
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 встановлення в 2018 році плати та надання пільг за харчування дітей у
дошкільних навчальних закладах Пустомитівського району.
Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 35 Закону України
«Про дошкільну освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України» від 24.12. 2015 року № 911-VIII, постанови Кабінету Міністрів України від
26 серпня 2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та
інтернатних навчальних закладів» (зі змінами та доповненнями від 18.01.2016 р.), порядку
встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних
дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 06.12.2002 за № 953/7241 (зі змінами і доповненнями), враховуючи
висновки постійних комісій районної ради з питань освіти, науки, релігії, національного і
духовного відродження, інформаційної політики та свободи слова від 25.01.2018 та з
питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 31.01.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. У дошкільних навчальних закладах Пустомитівського району в 2018 році:
1.1. Затвердити плату за харчування дітей в розмірі, що становить не менше 60
відсотків у міській місцевості та не менше 40 відсотків у сільській місцевості від вартості
харчування на день.
1.2. Зменшити розмір плати за харчування на 50 відсотків для батьків, у сім'ях яких є
троє і більше дітей.
1.3. Звільнити від плати за харчування:
1.3.1. Батьків або осіб, що їх замінюють із сімей, які отримують допомогу відповідно
до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
1.3.2. Батьків або осіб, що їх замінюють, у сім’ях яких сукупний дохід на кожного
члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового
мінімуму (гарантованого мінімуму), який встановлюється Законом України «Про
Державний бюджет України на 2018 рік» для визначення права на звільнення від плати за
харчування дитини в закладах дошкільної освіти району;
1.3.3. Сім’ї, в яких виховуються:
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- діти з інвалідністю;
- діти, батьки яких загинули в АТО та під час Революції Гідності, діти учасників
АТО, діти бійців добровольчих формувань, які отримали посвідчення бійця-добровольця
АТО, та діти військовослужбовців військової служби за контрактом;
- діти, які перебувають у спеціальних групах для дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку (2 групи в ЗДО №3 м.Пустомити, 2 групи в ЗДО
с.Лапаївка).
2. Покласти контроль за виконанням рішення на постійну комісію з питань освіти,
науки, релігії, національного і духовного відродження, інформаційної політики та
свободи слова (О.Михальчук) та з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій
(І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про забезпечення безкоштовним харчуванням учнів загальноосвітніх
навчальних закладів району в 2018 році.
Розглянувши лист відділу освіти Пустомитівської районної державної
адміністрації від 08.02.2016 № 1-13/153 про забезпечення безкоштовним
харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів району в 2018 році,
керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій районної
ради з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження,
інформаційної політики та свободи слова від 25.01.2018 і з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій від 31.01.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Відділу освіти Пустомитівської
районної державної адміністрації
(М.Лісна) забезпечити безкоштовним харчуванням учнів загальноосвітніх
навчальних закладів району в 2018 році:
1.1. За рахунок коштів районного бюджету:
- з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- учнів 1–4 класів, які отримують допомогу відповідно до Закону України
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
1.2 За рахунок коштів виділених на фінансування «Районної комплексної
програми на 2018 – 2020 роки щодо соціальної підтримки, адаптації
військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей,
бійців добровольчих формувань, які отримали посвідчення бійця-добровольця
АТО та членів їх родин, сімей загиблих героїв під час Революції Гідності та в ході
проведення АТО, вшанування пам'яті загиблих, проведення комплексних заходів
з військово-патріотичного виховання молоді, організації літніх таборів для дітей
та юнацтва із елементами військово-медичної підготовки»:
- дітей учасників АТО та бійців добровольчих формувань, які отримали
посвідчення бійця-добровольця АТО;
- дітей, батьки яких загинули під час Революції Гідності та в ході
проведення АТО;
- дітей військовослужбовців військової служби за контрактом.
2. Покласти контроль за виконанням рішення на постійну комісію з питань
освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження, інформаційної
політики та свободи слова (О.Михальчук) та з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про надання дозволу на розміщення вільних залишків коштів районного
бюджету, що склалися на 01.01.2018 року, в державних банках на депозит.
Враховуючи пропозиції Пустомитівської районної державної
адміністрації стосовно надання дозволу на розміщення вільних залишків,
викладені в листі від 29.01.2018 №04\09-202, висновок постійної комісії
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від
31.01.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл Пустомитівській районній держадміністрації на
розміщення вільних залишків коштів районного бюджету, що склалися на
01.01.2018 року, в державних банках на депозит по загальному та спеціальному
фондах згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року №6, а
саме: по загальному фонду – до 30 000 000,00 гривень, по спеціальному фонду
– 5 400 000,00 гривень, на період до 20 грудня 2018 року.
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 присвоєння Скнилівському НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ» імені
Праведного Андрея Шептицького.
Розглянувши викладене в поданні відділу освіти Пустомитівської
районної державної адміністрації від 29.12.2017 №1-13\1128 щодо
присвоєння Скнилівському НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ» імені Праведного
Андрея Шептицького та інші документи, відповідно до Закону України «Про
присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імені
(псевдонімів) фізичних осіб, історичних подій», керуючись статтями 43, 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
висновок постійної комісії районної ради з питань освіти, науки, релігії,
національного і духовного відродження, інформаційної політики та свободи
слова від 25.01.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Присвоїти з 1 вересня 2018 року Скнилівському НВК «ЗОШ І-ІІ
ступенів-ДНЗ» імені Праведного Андрея Шептицького.
2. З урахуванням нормативних вимог до назв навчальних закладів
України Скнилівський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ» після присвоєння ім’я
Праведного Андрея Шептицького має назву: «Скнилівський НВК «ЗОШ І-ІІ
ступенів-ДНЗ» імені Праведного Андрея Шептицького».
3. Відділу освіти районної держадміністрації (М.Лісна) у зв’язку із
зміною найменування Скнилівського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ»
здійснити заходи, пов’язані з перейменуванням навчального закладу.
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 передачу приміщення навчального закладу Сокільницької
ЗОШ І –ІІІ ступенів по вул.Січових Стрільців с.Сокільники з балансу
відділу освіти районної держадміністрації на баланс Сокільницької
сільської ради.
Розглянувши викладене в листі відділу освіти Пустомитівської районної
держадміністрації від 16.01.2018 №1-13\57 (додається), враховуючи висновки
постійних комісій районної ради з питань освіти, науки, релігії,
національного і духовного відродження, інформаційної політики та свободи
слова від 25.01.2018 і з питань містобудування, архітектури, житловокомунального господарства, транспорту та зв’язку від 25.01.2018, районна
рада
ВИРІШИЛА:
1.Відділу освіти районної держадміністрації (М.Лісна) передати з свого
балансу на баланс Сокільницької сільської ради (Т.Сулимко) приміщення
навчального закладу Сокільницької ЗОШ І –ІІІ ступенів по вул.Січових
Стрільців с.Сокільники первісною вартістю 41226,00 грн. Знос нарахований
повністю.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії
районної ради з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного
відродження, інформаційної політики та свободи слова (О.Михальчук) і з
питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку (О.Фар’ян).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про передачу установ освіти, культури, медицини, що перебувають у
спільній власності територіальних громад Пустомитівського району, в
комунальну власність Мурованської сільської ради (ОТГ).
Розглянувши листи голови Пустомитівської районної державної
адміністрації від 21 лютого 2017 року 04/21-488 про передачу об’єктів та майна
на баланс Мурованської сільської ради (ОТГ), відповідно до статей 43, 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», «Про передачу об’єктів права
державної та комунальної власності», статей 177, 181, 190 Цивільного кодексу
України, статей 52, 55, 62, 63, 66, 73, 78 Господарського кодексу України,
враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань:
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту
та зв’язку від 25.01.2018; освіти, науки, релігії, національного і духовного
відродження, інформаційної політики та свободи слова від 25.01.2018;
культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту від
00.00.2018 та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї,
материнства, дитинства від 00.00.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. З 01.03.2018 передати
безоплатно із спільної власності
територіальних громад Пустомитівського району в комунальну власність
Мурованської сільської ради (ОТГ) цілісні майнові комплекси, будівлі та
споруди, інше індивідуально визначене майно згідно з додатками №1, №2, та
№3.
2. Відділам районної держадміністрації: освіти (Лісна М.М.), культури
(т.в.о. Руденко О.В.), та КЗ Пустомитівської районної ради «Пустомитівська
ЦРЛ» (в.о. Лабай І.М.), в установленому законом порядку, передати в
комунальну власність Мурованської сільської ради (ОТГ) майно, що перебуває
в оперативному управлінні, відповідно закладів освіти, охорони здоров’я та
культури, розташованих на території Мурованської сільської ради (ОТГ).
3. Делегувати до складу комісій з приймання-передачі майна спільної
власності територіальних громад району в комунальну власність Мурованської
сільської ради (ОТГ) начальника відділу з питань управління та приватизації
об’єктами спільної власності територіальних громад Пустомитівського району
Бублика Івана Стефановича.
4. Комісіям здійснити передачу-приймання майна спільної власності
територіальних громад району у комунальну власність Мурованської сільської
ради (ОТГ) відповідно до норм чинного законодавства.
5. 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

Додаток № 1
до рішення районної ради
від 02.02.2018 №___
Перелік установ освіти, які передаються Мурованській сільській раді (ОТГ).

Назва обєкта
Мурованська ЗОШ

Первісна
вартість
станом на
Будівлі
01.01.2018р.
Мурованська ОТГ

Знос
станом на
01.01.2018р.

Залишкова
вартісь
станом на
01.01.2018р.

2947315

2049496

897819

4543

3360

1183

156074

156074

0

3166

3166

0

449

449

0

5302

5302

0

377

377

0

1033

1033

0

Будинок школи

2377849

1922600

455249

Спальний корпус

4908741

760917

4147824

Будинок

110165

99662

10503

Будинок котельні

133767

133767

0

25777

25777

0

296

296

0

Огорожа

3526

3526

0

Спорткомплекс

5642

5642

0

Площа
школи,
ДНЗ,м2
6605

Будинок школи
Стадіон

Гамаліївська ЗОШ

582,86

Будинок школи
Сарай
Водоколонка
Огорожа з секц.
Надвірний туалет
Криниця

Ямпільський НВК

Сороки ‐Львівська
ЗОШ

4253

233,5

Будинок школи
Туалет

Брама з хвірткою
Мурованське ДНЗ

Ямпільське ДНЗ

394

394

0

866974

777115

89859

Квітники

989

989

0

Котельня

181170

65265

115905

384,8

Будівля №1

678227

487149

191078

1820

Будівля №2

320866

230524

90342

11988
33497

8614
24069

3374
9428

826,9

6,8
19

Будинок ДНЗ

Котельня
Господар.приміщення

Список основних засобів та матеріальних цінностей, які будуть передані відділом
освіти на баланс сільських рад

Назва об’єкта

"Обладн
ання та
комп’ют
ерна
техніка"

"Транспо
ртні
засоби"

"Інструмен
ти
,прилади
та
інвентар"

"Малоцінни
й інвентар та
постільні
речі"

"Бага
торіч
ні
насад
ження
"

"Бібліотеч
ні фонди"

Мурованська ОТГ
1

Мурованська ЗОШ

258666

2

Гамаліївська ЗОШ

45265

3

380819

4

Ямпільське НВК
Сороки-Львівська
ЗОШ

5

60737

351498

279341

14714

63157

51790

82201

356430

166048

85850

12418

28565

33052

Мурованське ДНЗ

82161

29514

354976

6

Ямпільське ДНЗ

51443

13801

97572

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник відділу освіти районної
держадміністрації

2028
159816

Іван Мудрий
Мирослава Лісна

202

Додаток № 2
до рішення районної ради
від 02.02.2018 №___
Перелік об’єктів культури, майна та штатних працівників закладів культури, які передаються
Мурованській сільській раді (ОТГ).

Бібліотеки
№
пп

ПІБ

Село

Роз
ряд

Оклад
грн

Вислу
га %

Надбав
ка %

1

Бар О.М.

Гамаліївка

9

2768

30

50

2

Бабюк Т.М.

9

2768

20

50

3

Островська
Г.О.

СорокиЛьвівські
Ямпіль

10

2912

20

50

Дорах.
до МЗП

Всього Електро
енергія

Газ

4982,4
0
4705,6
0
4950,4
0

Бібл.фон
д/
сума
2366/232
66
2865/308
04
3072/280
96

Мало
оцінка

Основні
засоби

Бібл.фон
д/
сума

Мало
оцінка

Основні
засоби

3671,80

52662

1419

208817

1755
787
1631

Народні доми
№
пп

ПІБ

Село

Роз
ряд

Оклад
грн

1

Брода М.П.

11

3152

2

Галянта Г.М..

12

3392

3392

3

Герасим
чук Ю.Ю.
Федецька
І.Ю.

Кам’яно
піль
СорокиЛьвівські
Ямпіль

13

3632

3632

845

-

9288,33

208060

Гамаліївка

12

3392

3392

4079

825

90344,67

91525

Мало
оцінка

Основні
засоби

11185

7500

4

Вислу
га %

Надбав
ка %

Дорах.
до МЗП
48

Всього Електро
енергія
кВт
3200
1320

Газ
куб.
м
-

Ремонт

Зразковий духовий оркестрНД с. Ямпіль
№
пп

ПІБ

Село

Роз
ряд

Оклад
грн

1

Мельник М.І.

Ямпіль

9

2768

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Т.в.о. начальника відділу культури

Вислу
га %

Надбав
ка %

Дорах.
до МЗП

10

155,20

Всього Електро
енергія

Газ

3200

Іван Мудрий
Оксана Руденко

Бібл.фон
д/
сума

Додаток № 3
до рішення районної ради
від 02.02.2018 №___
Перелік установ та матеріальних цінностей, які передаються Мурованській сільській
раді (ОТГ).
КПК

Установа

Найменування матеріальних цінностей
Будівлі, споруди та передавальні пристрої

745308,00

загальної

Машини та обладнання

289219,00

практики

Інструменти, прилади та інвентар

Амбулаторія

сімейної
медицини
с.Муроване
7512120

Транспортні засоби
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Білизна, постільні речі, одяг та взуття
РАЗОМ
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Паливо-мастильні матеріали
Медикаменти та перев"язувальні засоби

загальної

Машини та обладнання

практики

Інструменти, прилади та інвентар

сімейної

Транспортні засоби

медицини

Малоцінні необоротні матеріальні активи

с.Ямпіль

Білизна, постільні речі, одяг та взуття
РАЗОМ
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Паливо-мастильні матеріали
Медикаменти та перев"язувальні засоби
Будівлі, споруди та передавальні пристрої

Фельдшерськоакушерський
пункт
с.СорокиЛьвівські

Машини та обладнання

акушерський
пункт
с.Гамаліївка

56107,74
6706,00
1240552,74
згідно
інвентаризаційного
опису станом на дату
передачі на баланс
Мурованської с/р
215252,00
12576,00
139117,00
44470,00
7333,00
418748,00
згідно
інвентаризаційного
опису станом на дату
передачі на баланс
Мурованської с/р
80015,00
4298,00
13271,00

Малоцінні необоротні матеріальні активи

11927,00

Білизна, постільні речі, одяг та взуття
РАЗОМ

Малоцінні та швидкозношувані предмети
Фельдшерсько-

2450,00
140762,00

Інструменти, прилади та інвентар

Медикаменти та перев"язувальні засоби

7512150

Первісна вартість,
грн.

Машини та обладнання
Інструменти, прилади та інвентар
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Білизна, постільні речі, одяг та взуття
РАЗОМ
Малоцінні та швидкозношувані предмети

Медикаменти та перев"язувальні засоби

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Головний лікар КЗ «Пустомитівська ЦРЛ»

1088,50
110599,50
згідно
інвентаризаційного
опису станом на дату
передачі на баланс
Мурованської с/р
29565,00
1835,00
12438,00
1527,50
45365,00
згідно
інвентаризаційного
опису станом на дату
передачі на баланс
Мурованської с/р

Іван Мудрий
Іван Лабай

Проект рішення

Про розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості
будівництва об'єктів у 2018 році в Пустомитівському районі.
Заслухавши голову постійної комісії районної ради з питань містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку О.Фар’яна,
розглянувши викладене в пунктах 4, 5 рішення Львівської обласної ради від
30.01.2018 «Про внесення змін до обласних програм та показників обласного
бюджету на 2018 рік», з метою встановлення єдиного механізму розрахунку розміру
кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості
будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів
державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів,
наданих під державні гарантії, відповідно до Порядку розрахунку розміру
кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості
будівництва об'єктів (далі - Порядок), затвердженого наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 20 жовтня 2016 року N 281, зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 11 листопада 2016 року за N 1469/29599 (зі змінами, внесеними наказом
Мінрегіону від 20.02.2017 N 33, зареєстрованим у Мін'юсті 28.02.2017 за N
273/30141), керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні",
враховуючи висновок постійної комісії з питань містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку від 31.01.2018, районна
рада

ВИРІШИЛА:
1.При здійсненні будівництва об’єктів, що споруджуються із
залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних
підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні
гарантії у 2018 році, встановити розмір кошторисної заробітної плати в
розмірі 7600 (сім тисяч шістсот) гривень.
2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування Пустомитівського
району Львівської області та розробникам проектно-кошторисної
документації для встановлення розміру кошторисної заробітної плати під час
здійснення будівництва об’єктів за рахунок коштів місцевих бюджетів
керуватися пунктом 1 даного рішення.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну районної ради
з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку( О.Фар’ян).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження розпорядження голови районної ради від 16.01.2018
№03\015-02.
Розглянувши викладене в розпорядженні голови Пустомитівської
районної ради від 16.01.2018 №03\015-02 та в заяві Лабая І.М. від 15.01.2018
(додаються), керуючись підпунктом 20) пункту 1 статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту
населення, сім’ї, материнства, дитинства від 29.01.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розпорядження голови районної ради від 16.01.2018
№03\015-02 «Про звільнення Лабая І.М.».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї,
материнства, дитинства (Ю.Зінько).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження розпорядження голови районної ради від 16.01.2018
№03\015-03.
Розглянувши викладене в розпорядженні голови Пустомитівської
районної ради від 16.01.2018 №03\015-03 та в заяві Лабая І.М. від 15.01.2018
(додаються), керуючись підпунктом 20) пункту 1 статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту
населення, сім’ї, материнства, дитинства від 29.01.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розпорядження голови районної ради від 16.01.2018
№03\015-03 «Про призначення Лабая І.М.».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї,
материнства, дитинства (Ю.Зінько).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження плану роботи Пустомитівської
районної ради на 2018 рік.
На підставі підпункту 6) пункту 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" від 21.05.1997, районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити план роботи Пустомитівської районної ради на 2018 рік
згідно з додатком.

Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток
до рішення районної ради
від 02.02.2018 № ___
План
роботи Пустомитівської районної ради на 2018 рік.
І квартал
1.Про виконання Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Пустомитівського району за 2017 рік.
2.Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Пустомитівського району на 2018 рік.
3.Про виконання цільових програм, фінансування яких у 2017 році
здійснювалось з районного бюджету, та зняття з контролю програм, термін дії
яких закінчився в 2017 році.
4.Про стан електромереж Пустомитівського району.
5.Про роботу Пустомитівської ЦБС протягом 2017 року в умовах соціальноекономічних перетворень.

ІІ квартал
1.Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січеньберезень 2018 року та внесення змін до його показників.
2.Про підготовку сільськогосподарських підприємств району до проведення
комплексу весняно-польових робіт.
3.Про проведення ремонтних робіт у закладах культури району в 2017 році
та І кварталі 2018 року.
4.Про звіт органів місцевого самоврядування стосовно виділення земельних
ділянок учасникам АТО місцевими радами Пустомитівського району, на
територіях яких районною радою був затверджений (погоджений) проект
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів.
5.Про діяльність Пустомитівської районної асоціації місцевих громад
«Громади Пустомитівщини» в 2017 році.
6.Про роботу Пустомитівського районного центру соціальної реабілітації
дітей-інвалідів.
7.Про роботу Пустомитівського районного територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
8.Про звіт постійної комісії районної ради з питань освіти, науки, релігії,
національного і духовного відродження, інформаційної політики та свободи
слова.
ІІІ квартал
1.Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за

січень-червень 2018 року та внесення змін до його показників.
2.Про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Пустомитівського району у І півріччі 2018 року.
3.Про хід виконання Регіональної програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Пустомитівському районі на 2016-2018 роки.
4.Про стан ремонту доріг у Пустомитівському районі.
5.Про підготовку сільськогосподарських формувань району усіх форм
власності до проведення жнив.
6.Про підготовку шкіл до нового 2018-2019 навчального року.
7.Про хід виконання цільової Комплексної програми щодо розвитку галузі
охорони здоров’я у Пустомитівському районі на 2018 рік.
8.Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського
порядку та результати діяльності правоохоронних органів на території
Пустомитівського району.
9.Про виконання в 2017 році та в першому півріччі 2018 року плану
реалізації Стратегії розвитку Пустомитівського району на період до 2025 року.
IV квартал
1.Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січеньвересень 2016 року та внесення змін до його показників.
2.Про хід виконання Районної комплексної програми правового захисту,
соціальної підтримки і реабілітації людей з інвалідністю на 2015-2018 роки.
3. Про затвердження Регіональної програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Пустомитівському районі на 2019-2021 роки.
4. Про районний бюджет Пустомитівського району на 2019 рік.
5. Про хід виконання Комплексної програми підтримки та розвитку
агропромислового виробництва Пустомитівського району на 2018-2020 роки
6. Про участь депутатів у пленарних засіданнях районної ради.
7.Про діяльність голови районної ради у звітному періоді.
8.Про затвердження плану роботи районної ради на 2019 рік.
9. Про звіт постійної комісії районної ради з питань військової справи та
АТО.
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни межі села Басівка
Годовицько-Басівської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області.
Розглянувши проект землеустрою щодо зміни межі села Басівка
Годовицько-Басівської сільської ради Пустомитівського району Львівської
області, розроблений ФО-П Шведа Іван Богданович, враховуючи висновок
державної експертизи землевпорядної документації від 15.12.2017 №1148,
виданий Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області, рішення
Годовицько-Басівської сільської ради від 16.03.2017 № 741 «Про погодження
проекту землеустрою щодо зміни межі села Басівка Годовицько-Басівської
сільської ради Пустомитівського району», 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 31.01.2018, районна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розроблений ФО-П Шведа Іван Богданович проект
землеустрою щодо зміни межі села Басівка Годовицько-Басівської сільської
ради Пустомитівського району Львівської області, що передбачає включення
в межі села Басівка земель площею 273,5682 га.
Загальна площа земель населеного пункту с.Басівка в проектованих
межах складає 548,5556 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 межі села Годовиця
Годовицько-Басівської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області.
Розглянувши проект землеустрою щодо зміни межі села Годовиця
Годовицько-Басівської сільської ради Пустомитівського району Львівської
області, розроблений ФО-П Шведа Іван Богданович, враховуючи висновок
державної експертизи землевпорядної документації від 15.12.2017 №1149,
виданий Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області, рішення
Годовицько-Басівської сільської ради від 16.03.2017 № 742 «Про погодження
проекту землеустрою щодо зміни межі села Годовиця Годовицько-Басівської
сільської ради Пустомитівського району», 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 31.01.2018, районна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розроблений ФО-П Шведа Іван Богданович проект
землеустрою щодо зміни межі села Годовиця Годовицько-Басівської сільської
ради Пустомитівського району Львівської області, що передбачає включення
в межі села Годовиця земель площею 674,2543 га.
Загальна площа земель населеного пункту с.Годовиця в
проектованих межах складає 963,7669 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 Містки Містківської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області.
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) межі села
Містки Містківської сільської ради Пустомитівського району Львівської
області, розроблений у 2017 році ПП «Центр ринкових досліджень»,
враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної документації від
18.12.2017 №1181, виданий Головним управлінням Держгеокадастру у
Львівській області, рішення Містківської сільської ради від 22.12.2017 №610
«Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі села
Містки Пустомитівського району Львівської області», 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
31.01.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розроблений у 2017 році ПП «Центр ринкових
досліджень» проект землеустрою щодо встановлення (зміни) межі села Містки
Містківської сільської ради Пустомитівського району Львівської області, що
передбачає включення в межі села Містки земель площею 158, 7321га.
Загальна площа земель населеного пункту с.Містки в проектованих
межах складає 512, 3710 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

