Проект рішення
Про порядок денний 40-ї чергової сесії
Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 40-ї чергової сесії:
1. Про розгляд звернення фракції ВО «Свобода» у Пустомитівській
районній раді до Верховної Ради України щодо ухвалення Антиолігархічного
пакету докорінних перетворень (доповідає голова постійної комісії з питань
депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку Марія
Вертас).
2. Про
затвердження
Статуту
Комунального
підприємства
«Архітектурно-планувальне бюро» Пустомитівської районної ради в новій
редакції (доповідає голова постійної комісії з питань депутатської діяльності,
регламенту, етики, законності і правопорядку Марія Вертас).
3.
Про внесення змін до рішення районної ради від 31.08.2018 №538
«Про
затвердження
передавального
акту
Комунального
Закладу
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня»
та Статуту Комунального некомерційного підприємства Пустомитівської
районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня» (доповідає голова
постійної комісії з питань депутатської діяльності, регламенту, етики,
законності і правопорядку Марія Вертас).
4.
Про внесення змін до складу конкурсної комісії для проведення
конкурсних відборів на заміщення вакантних посад керівників комунальних
підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних
громад Пустомитівського району Львівської області (доповідає голова постійної
комісії з питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і
правопорядку Марія Вертас).
5.
Про надання одноразових матеріальних допомог мешканцям
Пустомитівського району (доповідає голова постійної комісії з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
6. Про затвердження окремих цільових програм в новій редакції
(доповідає голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій Ігор Васьків).
7. Про поширення дії 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 на учасників операції Об’єднаних
сил і членів їх сімей та внесення змін до Додатку 1 (Паспорта) даної Програми

(доповідає голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій Ігор Васьків).
8. Про внесення змін до рішень районної ради (доповідає голова
постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор
Васьків).
9. Про виконання районного бюджету Пустомитівського району
за січень-вересень 2018 року та внесення змін до його показників (доповідають:
начальник фінансового управління районної держадміністрації Любомир
Максим, голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій Ігор Васьків).
10. Про спрямування обсягу вільного залишку коштів районного
бюджету, що склався станом на 1 січня 2018 року (доповідає голова постійної
комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
11. Про
хід виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Пустомитівського району у І півріччі 2018 року
(доповідає головний спеціаліст відділу економічного розвитку, інфраструктури
та торгівлі районної держадміністрації Олена Стасюк).
12. Про хід виконання Регіональної програми розвитку малого і
середнього підприємництва у Пустомитівському районі на 2016-2018 роки
(доповідає головний спеціаліст відділу економічного розвитку, інфраструктури
та торгівлі районної держадміністрації Олена Стасюк).
13. Про стан ремонту доріг у Пустомитівському районі (доповідає
головний спеціаліст відділу економічного розвитку, інфраструктури та
торгівлі районної держадміністрації Олена Стасюк).
14. Про введення посад асистентів учителів та вихователів для класів та
груп з інклюзивним навчанням (доповідає голова постійної комісії з питань
освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження, інформаційної
політики та свободи слова Олександр Михальчук).
15. Про визначення уповноваженого органу управління Комунальним
закладом Пустомитівської районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр»
(доповідає голова постійної комісії з питань освіти, науки, релігії, національного
і духовного відродження, інформаційної політики та свободи слова Олександр
Михальчук).
16. Про вихід Пустомитівської районної ради зі складу засновників
комунального підприємства «Редакція районної газети «Голос народу» (доповідає
голова постійної комісії з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного
відродження, інформаційної політики та свободи слова Олександр Михальчук).
17. Про
проголошення
2019
року
Роком
Блаженного
Священномученика Климентія Казимира Шептицького на Пустомитівщині
(доповідає голова постійної комісії з питань освіти, науки, релігії, національного
і духовного відродження, інформаційної політики та свободи слова Олександр
Михальчук).
18. Про внесення змін до рішення Пустомитівської районної ради від
30.03.2018 № 453 «Про використання революційного прапора ОУН на території
Пустомитівського району» (доповідає голова постійної комісії з питань
культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту Андрій
Добрянський).

Про делегування представників Пустомитівського району для
роботи у складі Госпітальної ради Львівського госпітального округу (доповідає
секретар постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту
населення, сім’ї, материнства, дитинства Ірина Вишинська ).
20. Про надання дозволу КНП Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська ЦРЛ» на списання з його балансу основних засобів,
непридатних для подальшої експлуатації (доповідає голова постійної комісії з
питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
21. Про
надання погодження Комунальному некомерційному
підприємству Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна
районна лікарня» на передачу в оренду окремих приміщень в Щирецькій міській
лікарні смт.Щирець та АЗПСМ с. Оброшино. (доповідає голова постійної
комісії з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
22. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки 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 33,6504 га, яка розташована за адресою: Львівська
область, Пустомитівський район, Дмитрівська сільська рада (Щирецька селищна
рада ОТГ) (за межами населеного пункту) (доповідає голова постійної комісії
районної ради з питань використання землі та регулювання земельних ресурсів
Григорій Гуль).
23. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки, наданої гр. Рачинській Л.В. для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для обслуговування
нежитлових приміщень), площею 0,4568 га, яка розташована на території
Пустомитівської міської 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).
24. 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 5,9856 га, яка розташована за адресою: Верхньобілківська
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).
25. 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 11,7638 га, яка розташована за адресою:
Верхньобілківська 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).
19.

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 13,1559 га, яка розташована за адресою:
Верхньобілківська 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).
27. 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 20,0000 га, яка розташована за адресою:
Верхньобілківська 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).
28. 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 21,3214 га, яка розташована за адресою:
Верхньобілківська 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).
29. 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 42,6420 га, яка розташована за адресою:
Верхньобілківська 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).
30. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни меж села
Раковець Солонківської сільської ради ОТГ Пустомитівського району
Львівської області (доповідає голова постійної комісії районної ради з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів Григорій Гуль).
31. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни меж села
Новосілка Солонківської сільської ради ОТГ Пустомитівського району
Львівської області (доповідає голова постійної комісії районної ради з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів Григорій Гуль).
32. Різне.
26.

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Архітектурнопланувальне бюро» Пустомитівської районної ради в новій редакції.
Розглянувши
зміни
до
Статуту
Комунального
підприємства
«Архітектурно-планувальне бюро» Пустомитівської районної ради, керуючись
ст. 78 Господарського кодексу України, ст. ст. 26, 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій
районної ради від 17.10.2018 з питань депутатської діяльності, регламенту,
етики, законності і правопорядку та з питань містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, районна рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Статуту Комунального підприємства «Архітектурнопланувальне бюро» Пустомитівської районної ради та затвердити його в новій
редакції, згідно з додатком.
2.Уповноважити директора Юзькевича Василя Михайловича провести
відповідні заходи щодо реєстрації нової редакції Статуту підприємства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
районної ради з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, транспорту та зв’язку (О.Фар’ян) і з питань депутатської діяльності,
регламенту, етики, законності і правопорядку (М.Вертас).
Голова районної ради

Галина Гичка
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Додаток
до рішення районної ради
від 19.10. 2018 №____

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО»
ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
нова редакція

м. Пустомити
2018 рік
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Стаття 1.
Загальні положення
1.1. Комунальне підприємство «Архітектурно - планувальне бюро»
Пустомитівської районної ради (надалі – Підприємство), створене відповідно до
рішення Пустомитівської районної ради від 11 січня 2002 року № 293 «Про створення
комунального підприємства «Архітектурно - планувальне бюро» Пустомитівської
районної ради. Засновник (Власник) Підприємства – Пустомитівська районна рада
Львівської області, код ЄДРПОУ 04056374.
Стаття 2.
Найменування підприємства
2.1. Повне найменування Підприємства українською мовою – Комунальне
підприємство ««Архітектурно - планувальне бюро» Пустомитівської районної
ради».
2.2. Скорочене найменування Підприємства українською мовою – КП
«Архітектурно - планувальне бюро» Пустомитівської районної ради .
Адреса Підприємства: Львівська область, Пустомитівський район, м.Пустомити,
вул.Грушевського, 11, 81100.
Стаття 3.
Мета і предмет діяльності підприємства
3.1. Метою діяльності Підприємства є задоволення потреб у галузі містобудування
архітектури та земельних відносин, інших роботах та послугах з метою отримання
прибутку, забезпечення соціальних та економічних потреб.
3.2. Предметом діяльності Підприємства є:
- консультування у галузі містобудування архітектури та земельних відносин, на
попередніх стадіях проектування;
- архітектурно-проектні роботи: проектування будівель та споруд, включаючи
виготовлення робочих креслень, нагляд за будівництвом (діяльність генеральних
підрядників:
замовлення
проекту,
розроблення
проектно-кошторисної
документації, укладання договорів на будівельні роботи, контроль виконання,
здавання об'єктів "під ключ"), розроблення містобудівної документації,
включаючи ландшафтне проектування садів, парків, спортивних споруд тощо;
- проектування виробничих будівель та споруд, включаючи розміщення машин та
устаткування;
- проектування,
управління
проектами,
інженерно-технічну
діяльність:
проектування інженерних споруд, включаючи гідротехнічні споруди,
проектування руху транспортних потоків, розроблення та реалізацію проектів у
галузі
електротехніки,
електроніки,
гірництва,
хімічної
технології,
машинобудування, промислового будівництва та системотехніки, техніки безпеки
тощо;
- розроблення проектів у галузі кондиціонування повітря, холодильної техніки,
санітарної техніки та систем контролю за забрудненням навколишнього
середовища, будівельної акустики тощо;
- діяльність технічних консультантів;
- інші послуги в галузі проектно-конструкторських робіт;
- геодезичну дослідницьку діяльність: дослідження земної поверхні, дослідження
верхніх шарів земної кори, картографічну діяльність, діяльність, пов'язану з
розмежуванням земельних ділянок та складанням земельного кадастру,
підготовленням космічної інформації, включаючи аерофотозйомку, розвідувальні
та вишукувальні роботи в галузі промисловості та будівництва;
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-

розроблення проектної землевпорядної документації;
оренда автомобілів
У випадку, якщо для здійснення деяких видів діяльності, передбачених п. 3.2,
необхідно наявність спеціального дозволу (ліцензії кваліфікаційних сертифікатік),
Підприємство отримує його в порядку, визначеному чинним законодавством України.
3.3. Підприємство може здійснювати і інші види діяльності, що не заборонені
чинним законодавством України
Стаття 4
Статутний капітал Підприємства
4.1. Статутний капітал КП «Архітектурно - планувальне бюро» Пустомитівської
районної ради становить – 1250 000,00 грн. (один мільйон двісті п’ятдесят тисяч
гривень 00 коп.). Статутний капітал підприємства формується із вартості майна та
коштів, які передаються Засновником Підприємству в господарське відання.
4.2. Статутним капіталом Підприємства можуть бути будинки, споруди,
обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею,
водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також
інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності),
кошти, в тому числі в іноземній валюті. Підприємство, використовуючи право
господарського відання, володіє, користується та розпоряджається закріпленим за ним
майном за своїм розсудом, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім
належним йому на праві господарського відання майном.
4.3. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінений за рішенням
Засновника.
Стаття 5.
Юридичний статус підприємства
5.1. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та
ідентифікаційним кодом, штампи, бланки зі своїм найменуванням. Права і обов'язки
юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
5.2. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією і законами України,
постановами Верховної ради України, указами та розпорядженнями Президента
України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України.
Іншими законодавчими та нормативними актами, рішеннями Власника та його
виконавчих органів, розпорядженнями голови Пустомитівської районної ради та цим
Статутом.
5.3. Підприємство здійснює свою діяльність на засадах господарської
самостійності, госпрозрахунку, має самостійний баланс, рахунки в установах банку,
печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом.
5.4. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших
об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах тільки за рішенням Власника.
5.5. Підприємство має право здійснювати інвестиційні проекти, укладати угоди,
набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, виступати
позивачем та відповідачем у суді.
5.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах
належного йому майна згідно з чинним законодавством.
5.7. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, а
Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.
5.8. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів місцевого
самоврядування, підлягають відшкодуванню добровільно або за рішенням суду.
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Стаття 6.
Майнові кошти
6.1. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади
Пустомитівського району і закріпленого за ним Власником на праві господарського
відання.
Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується і
розпоряджається майном, закріпленим за ним Засновником чи уповноваженим органом,
з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою
Засновника у випадках, передбачених цим Статутом та іншими законами.
6.2. Джерелами формування майна Підприємства є:
- майно, передане йому Засновником;
- доходи, одержані від реалізації продукції, надання послуг, виконання робіт, а
також від інших видів господарської діяльності;
- кредити банків та інших кредиторів;
- доходи від цінних паперів;
- капітальні вкладення, компенсації з бюджетів;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і
громадян;
- майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян в
установленому законом порядку;
- інші джерела, передбачені законодавством України.
6.3. Підприємство має право тільки з дозволу Засновника безоплатно передавати
належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, передавати майно в
заставу, відчужувати майнові об'єкти, що належать до основних фондів, у тому числі
будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, а також списувати з балансу в
установленому порядку майно, що належить до основних фондів.
Стаття 7.
Права і обов’язки підприємства
7.1. Підприємство має право:
7.1.1. Самостійно планувати свою діяльність і визначати основні напрямки свого
розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги та необхідності
забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства, підвищення доходів.
7.1.2. Виконувати роботи, надавати послуги, реалізовувати свою продукцію за
цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, виходячи з
умов економічної їх доцільності.
Надання профільних послуг здійснюється за регульованими цінами і тарифами.
7.1.3. Створювати філіали, представництва, відділення та інші відокремлені
підрозділи з правом відкриття рахунків в установах банків і затверджувати положення
про них за погодженням з Власником.
7.1.4. Придбати цінні папери юридичних осіб України та інших держав.
7.1.5. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України для
підприємств.
7.2. На Підприємство покладаються такі обов’язки:
7.2.1. Забезпечення своєчасної сплати податків та інших відрахувань до державного
та місцевого бюджетів згідно з чинним законодавством.
7.2.2..Створення належних умов для високопродуктивної праці своїх працівників,
забезпечення додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил і
норм з охорони праці.

6

7.2.3. Здійснення заходів з метою підвищення матеріальної зацікавленості
працівників, забезпечення економного і раціонального використання фонду оплати
праці, своєчасних розрахунків з працівниками Підприємства.
7.2.4. Виконання норм і вимог щодо охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки.
Стаття 8.
Управління підприємством і самоврядування трудового колективу
8. Управління підприємством
8.1. Підприємство на контрактній основі очолює директор, який призначається на
посаду та звільняється з посади за рішенням Пустомитівської районної ради на підставі
результатів конкурсу. За розпорядженням голови районної ради здійснюється виплата
директору матеріальної допомоги, премій, доплат та інших видів заохочень визначених
чинним законодавством України та колективним договором Підприємства, а також
накладення на нього дисциплінарних стягнень. Директор Підприємства несе повну
відповідальність за стан та діяльність Підприємства.
8.2. Призначення Директора на посаду відбувається шляхом укладання з ним
контракту. Контракт укладається головою Пустомитівської районної ради.
Підприємство за погодженням з Пустомитівською районною радою визначає
структуру управління і встановлює штатний розпис.
8.3. Умови контракту з Директором Підприємства передбачають:
8.3.1 термін дії контракту;
8.3.2 права та обов’язки сторін;
8.3.3 відповідальність керівника перед Засновником;
8.3.4 умови оплати праці та компенсації;
8.3.5 умови звільнення з посади та гарантії.
8.4. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства
за винятком тих, що віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування, органів
державної влади, а також інших органів управління даного Підприємства.
8.5. Директор Підприємства:
8.5.1 Несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;
8.5.2. Здійснює поточне (оперативне) управління Підприємством, самостійно
вирішує питання діяльності підприємства за винятком питань, що віднесені
законодавством та статутом до компетенції Засновника.
8.5.3. Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених
цим Статутом, а також звіти про їх виконання.
8.5.4. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його
інтереси у судах, вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах,
органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства.
8.5.5. Видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки.
8.5.6. Самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, видає накази,
обов'язкові для всіх робітників Підприємства.
8.5.7. За погодженням з Засновником визначає свою організаційну структуру,
встановлює чисельність працівників і штатний розпис.
8.5.8. Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розпису та трудового
законодавства України.
8.5.9. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до
правил внутрішнього трудового розпорядку.
8.5.10. Обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам розміри
тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і
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доплат на умовах визначених чинним законодавством України та колективним
договором.
8.5.11. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності
Підприємства.
8.5.12. Забезпечує дотримання Правил охорони праці та техніки безпеки.
8.5.13. Забезпечує виконання поточних та перспективних планів по ремонту і
експлуатації основних фондів.
8.5.14. Розпоряджається коштами та управляє майном Підприємства в порядку
визначеному законодавством України та цим Статутом.
8.5.15. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів,
організацію податкового, бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів
здійснення всіх господарських операцій.
8.5.16. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності
Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені із
Засновником.
8.5.17. На вимогу Засновника Директор у встановлений уповноваженим органом
термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків діяльності підприємства.
8.6. Директор Підприємства не вправі приймати рішення, обов’язкові для
Засновника. Директор Підприємства підзвітний та підконтрольний Пустомитівській
районні раді.
8.7. Заступник директора Підприємства призначається на посаду і звільняється з
посади Директором Підприємства; керівники підрозділів призначаються на посаду і
звільняються з посади Директором Підприємства самостійно.
8.8. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею
беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а
також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
8.9. Трудовий колектив Підприємства:
8.9.1 розглядає і затверджує проект колективного договору;
8.9.2 розглядає та вирішує згідно зі статутом Підприємства питання
самоврядування трудового колективу.
8.10. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізується загальними
зборами (конференцією) через їх виборні органи. Для представництва інтересів
трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може
обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися
Директор Підприємства. Вибори здійснюються таємним голосуванням строком на 2
роки не менше як 2/3 голосів.
8.11. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності
Підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю
трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному
договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці,
виробничі та трудові трудового колективу з адміністрацією Підприємства.
8.12. Право укладання колективного договору від імені Власника надається
Директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним
органу.
Стаття 9.
Правові відносини між засновником (власником), уповноваженим органом і
підприємством
9.1. Стратегія розвитку, фінансово-економічна, інвестиційна та інші програми
Власника покладаються в основу діяльності Підприємства.
9.2. До виключної компетенції Пустомитівської районної ради належить:
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9.2.1 визначення основних напрямків діяльності Підприємства;
9.2.2 затвердження Положень про філії та представництва, затвердження статутів
дочірніх підприємств;
9.2.3 погодження Підприємству створення, реорганізації та ліквідації дочірніх
підприємств, філій і представництв;
9.2.4 створення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
9.2.5 затвердження річних фінансових планів Підприємства та контроль їх
виконання.
9.3. Пустомитівська районна рада має право:
9.3.1 отримувати повну інформацію щодо діяльності Підприємства;
9.3.2 знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншими
документами;
9.3.3 надавати Підприємству допомогу у вигляді грошових коштів, майна,
обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності Підприємства;
9.3.4 встановлювати рівень рентабельності діяльності Підприємства;
9.3.5 контролювати виконання завдань, покладених Власником на Підприємство;
9.4. Пустомитівська районна рада приймає на себе такі зобов’язання:
9.4.1 виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов’язання
стосовно Підприємства;
9.4.2 сприяти Підприємству у здійсненні мети його діяльності;
9.4.3 не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Підприємства.
Стаття 10.
Господарська та соціальна діяльність підприємства
10.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської
діяльності Підприємства є чистий прибуток.
10.2. Частка чистого прибутку Підприємства, яка вилучається до бюджету
Пустомитівського району, визначається Власником згідно з чинним законодавством та
зазначається у фінансовому плані Підприємства. Частка чистого прибутку, що
залишається після вилучення до бюджету, є власністю Підприємства та
використовується ним для господарської та фінансово-інвестиційної діяльності.
10.3. Підприємство може створювати цільові фонди, призначені для покриття
витрат, пов’язаних з його діяльністю: Фонд розвитку виробництва; Фонд споживання;
Резервний фонд; інші фонди.
10.3.1 Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахувань від
чистого прибутку та амортизаційних відрахувань, у порядку, передбаченому чинним
законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної
бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначаються кошторисом;
10.3.2 Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються згідно з чинним
законодавством. Джерелом надходження коштів на оплату праці працівників
Підприємства є частина доходу, отриманого в результаті господарської діяльності
Підприємства. Керівник Підприємства за погодженням Засновником обирає форми та
системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок,
відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат згідно з
чинним законодавством. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче
встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови
оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства (заробітна плата,
одноразові виплати, винагороди, та інші умови) визначаються контрактом;
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10.3.3 Резервний фонд Підприємства утворюється у розмірі не більше 15-ти
відсотків Фонду споживання і призначається для покриття витрат, які пов’язані з
відшкодуванням збитків та позапланових втрат.
10.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є чистий прибуток,
амортизаційні відрахування. Кредити та інші кошти, передбачені чинним
законодавством.
10.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і
громадянами здійснюються на основі договорів.
10.6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним
законодавством України.
10.7. Питання соціального розвитку, включаючи покрашення умов праці, життя та
здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та
їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо
інше не передбачене законодавством.
Стаття 11.
Ліквідація та реорганізація підприємства
11.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації
(злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
11.2. Реорганізація Підприємства відбувається на підставі рішення Власника. При
реорганізації вся сукупність прав та обов’язків Підприємства переходить до його
правонаступників.
11.3. Підприємство ліквідується у випадках:
11.3.1 за рішенням засновника;
11.3.2 за судовим рішенням, що пов’язано з банкрутством;
11.3.3. за судовим рішенням, що не пов’язано з банкрутством;
11.4. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка
утворюється Власником. До складу ліквідаційної комісії входять представники
Уповноваженого органу та Підприємства. Порядок і терміни проведення ліквідації, а
також термін для заяви претензій кредиторами визначаються згідно чинного
законодавства.
11.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження
управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс
Підприємства і подає Власнику. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у
договірних відносинах з Підприємством, що ліквідується, повідомляються про його
ліквідацію у письмовій формі.
11.6. Майно Підприємства, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, є
комунальною власністю територіальної громади Пустомитівського району і передається
за рішенням Власника.
11.7. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються,
гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства
України.
Стаття 12.
Внесення змін та доповнень до статуту
12.1. Нова редакція статуту затверджується рішенням сесії Пустомитівської
районної ради.
Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Проект рішення
Про внесення змін до рішення районної ради від 31.08.2018 №538 «Про
затвердження передавального акту Комунального Закладу
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна
лікарня» та Статуту Комунального некомерційного підприємства
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна
лікарня».
Розглянувши лист КНП Пустомитівської районної ради «Пустомитівська
ЦРЛ» від 02.10.2018 №58 стосовно внесення змін до його структури,
враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань охорони
здоров'я, соціального захисту населення, сім׳ї, материнства, дитинства від
16.10.2018 і з питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і
правопорядку від 17.10.2018, районна рада
Вирішила:
1. Внести зміни до додатку №3 рішення районної ради від 31.08.2018
№538 «Про затвердження передавального акту Комунального Закладу
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня»
та Статуту Комунального некомерційного підприємства Пустомитівської
районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня», виклавши його в
новій редакції, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, сім׳ї,
материнства, дитинства (Ю.Зінько) і з питань депутатської діяльності,
регламенту, етики, законності і правопорядку (М.Вертас).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток №3
до рішення районної ради
від 31.08.2018 №538
(в редакції від 19.10.2018)
Структура
Комунального некомерційного підприємства Пустомитівської районної
ради «Пустомитівська центральна районна лікарня»
1. Адміністративна частина :
Директор
Заступники директора
Відділ кадрів
Фінансово-економічний відділ
Централізована бухгалтерія
Інформаційно-аналітичний відділ
Господарський підрозділ
2. Стаціонарний сектор :
приймально діагностичне відділення
відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії
хірургічне відділення з травматологічними ліжками
акушерсько-гінекологічне відділення з ліжками патології вагітності
терапевтичне відділення
дитяче відділення
інфекційне відділення боксоване
3. Діагностична служба:
клініко-діагностична лабораторія з бактеріологічним відділенням
кабінети рентгенологічної діагностики
кабінет ультразвукової діагностики
кабінет функціональної діагностики
4. Лікувально-профілактичні заклади
4.1. Поліклінічне
відділення
Комунального
некомерційного
підприємства Пустомитівської районної ради «Пустомитівська ЦРЛ» із
структурними підрозділами:
відділ медичних оглядів (за рахунок спец коштів)
стоматологічне відділення із госпрозрахунковим підрозділом
ортопедичної стоматології
філія поліклінічного відділення Комунального закладу Пустомитівської
районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня" на базі
майна АЗПСМ с.Зина Вода.
4.2. Щирецька міська лікарня КНП «Пустомитівська ЦРЛ»:
Приймальне відділення
Терапевтичне відділення,
неврологічне відділення,

поліклінічне відділення із структурними підрозділами
господарська служба
4.3. Амбулаторії:
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини м. Пустомити
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Зимна Вода
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Старе Село
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Борщовичі
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Оброшино
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Холодновідка
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Вовків
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Миколаїв
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Лисиничі
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Ставчани
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Сокільники
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Верхня Білка
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Звенигород
4.4.ФАПи:
Фельдшерсько-акушерський пункт села Наварія
Фельдшерсько-акушерський пункт села Будьків
Фельдшерсько-акушерський пункт села Пікуловичі
Фельдшерсько-акушерський пункт села Сухоріччя
Фельдшерсько-акушерський пункт села Нижня Білка
Фельдшерсько-акушерський пункт села Конопниця
Фельдшерсько-акушерський пункт села Кугаїв
Фельдшерсько-акушерський пункт села Товщів
Фельдшерсько-акушерський пункт села Селисько
Фельдшерсько-акушерський пункт села Годовиця
Фельдшерсько-акушерський пункт села Басівка
Фельдшерсько-акушерський пункт села Городиславичі
Фельдшерсько-акушерський пункт села Гаї
Фельдшерсько-акушерський пункт села Містки
Фельдшерсько-акушерський пункт села Полянка
Фельдшерсько-акушерський пункт села Підбірці
Фельдшерсько-акушерський пункт села Відники
Фельдшерсько-акушерський пункт села Шоломия
Фельдшерсько-акушерський пункт села Гринів
Фельдшерсько-акушерський пункт села Жирівка
Фельдшерсько-акушерський пункт села Скнилів
Фельдшерсько-акушерський пункт села Семенівка
Фельдшерсько-акушерський пункт села Милошовичі

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Проект рішення
Про внесення змін до складу конкурсної комісії для проведення
конкурсних відборів на заміщення вакантних посад керівників
комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності
територіальних громад Пустомитівського району Львівської області.
Враховуючи викладене в заяві депутата районної ради, голови постійної
комісії районної ради з питань містобудування, архітектури, житловокомунального господарства, транспорту та зв’язку О.Фар’яна від 10.10.2018
(додається), враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань
депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку від
17.10.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до складу конкурсної комісії для проведення конкурсних
відборів на заміщення вакантних посад керівників комунальних підприємств,
установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад
Пустомитівського району Львівської області, затвердженої рішенням районної
ради від 07.10.2016 №162, а саме:
- вивести зі складу комісії Фар’яна Олега Васильовича;
- ввести до складу комісії Балущака Андрія Івановича.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і
правопорядку (М.Вертас).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про надання одноразових матеріальних допомог мешканцям
Пустомитівського району.
Враховуючи викладене в заявах мешканців Пустомитівського району
(додаються), керуючись частиною 2 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", враховуючи висновок постійної комісії районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 17.10.2018,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати матеріальну допомогу мешканцям Пустомитівського району
за рахунок коштів районного бюджету на 2018 рік, а саме:
- Проціву Василю Ярославовичу в сумі 30,0 тис. грн., мешканцю м.
Пустомити, учаснику АТО, на лікування;
- Ткачишину Степану Івановичу в сумі 20,0 тис. грн., мешканцю м.
Пустомити, тренеру чемпіонки Європи з вільної боротьби, на поїздку на ІІІ
юнацькі Олімпійські Ігри;
- Міхоцькому Івану Петровичу в сумі 20,0 тис. грн., мешканцю с. Зимна
Вода, на лікування;
- Клименку Миколі Віталійовичу в сумі 20,0 тис. грн., мешканцю с.
Зимна Вода, на лікування;
- Борис Ірині Богданівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с. Оброшино, на
лікування.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження окремих цільових програм в новій редакції.
Керуючись підпунктом 16) пункту 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року, враховуючи висновки
профільних постійних комісій районної ради та висновок постійної комісії з
питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 17.10.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Викласти та затвердити в новій редакції окремі цільові програми,
зокрема:
1.1. Програму розвитку місцевого самоврядування Пустомитівського
району на 2018-2020 роки, затверджену рішенням районної ради від 22.12.2017
№412 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням районної ради від
19.06.2018 №498), згідно з додатком №1.
1.2. Районну Програму підтримки діяльності ГО «Вектор розвитку
єдиноборств» на 2018-2020 роки, затверджену рішенням районної ради від
17.11.2017 №384, згідно з додатком №2.
1.3. Програму по збереженню об’єктів культурної спадщини
Пустомитівського району на 2018 рік, затверджену рішенням районної ради від
30.03.2018 №461 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням районної
ради від 03.08.2018 №508), згідно з додатком №3.
1.4. Програму фінансової підтримки комунального підприємства
«Архітектурно-планувальне бюро» та здійснення внесків до його статутного
фонду на 2018 рік, затверджену рішенням районної ради від 03.08.2018 №508,
згідно з додатком №4.
1.5. Програму підтримки органів державної виконавчої влади у
Пустомитівському районі на 2018 рік, затверджену пп. 1.33 п.1 рішення
районної ради від 22.12.2017 №412 «Про затвердження цільових програм на
2018 рік» (зі змінами, внесеними рішеннями районної ради від 02.02.2018
№428, 30.03.2018 №461, 03.07.2018 №508 та від 31.08.2018 №539), згідно з
додатком №5.
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

Додаток №1
до рішення районної ради
від 19.10.2018 №___
Програма розвитку місцевого самоврядування
Пустомитівського району на 2018-2020 роки (в новій редакції).
І. Обґрунтування необхідності прийняття програми розвитку місцевого
самоврядування Пустомитівського району на 2018-2020 роки.
Сучасний стан місцевого та регіонального розвитку характеризується
недостатністю належного матеріального, фінансового, кадрового та іншого
ресурсного забезпечення, необхідного для виконання завдань і повноважень
місцевого самоврядування.
Зокрема, з року в рік можна спостерігати катастрофічну нестачу коштів на
фінансування місцевого самоврядування, а дотаційних територіальних громад та
регіонів щораз стає все більше.
З огляду на вищевикладене, враховуючи, що районна рада є органом місцевого
самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад
Пустомитівського району, а також те, що районна рада є членом Обласної Асоціації
місцевих рад «Ради Львівщини», Асоціації органів місцевого самоврядування
"Єврорегіон Карпати - Україна" та Пустомитівської районної асоціації місцевих
громад (ПРАМГ) «Громади Пустомитівщини», доцільним є прийняття узгодженої
програми розвитку місцевого самоврядування на районному рівні.
ІІ. Мета програми.
Метою програми є забезпечення конституційних гарантій громадян на місцеве
самоврядування, а також підвищення ефективності транскордонної співпраці та
залучення додаткових коштів для розвитку району.
ІІІ. Загальний план заходів, спрямованих на виконання Програми,
та кошториси на 2018-2020 роки.
№
з/п

Назва заходу

Термін

Виконав
ці

Кошти на проведення
заходу, тис. грн.
2018

1.

Проведення нарад, семінарів
для посадових осіб
місцевого самоврядування

Фінансова підтримка
діяльності ОАМР „Ради
2.
Львівщини”, КПК 0117680
КЕКВ 2800
Фінансова підтримка
діяльності Асоціації органів
місцевого самоврядування
3.
"Єврорегіон Карпати Україна", КПК 0117680
КЕКВ 2800
Фінансова підтримка
діяльності Пустомитівської
районної асоціації місцевих
4.
громад (ПРАМГ) «Громади
Пустомитівщини», КПК
0117680 КЕКВ 2800
ВСЬОГО

Щоквартально

Виконавч
ий апарат
районної
ради, ГО

Протягом року

Районна
рада

Протягом року

Районна
рада

Протягом року

Районна
рада

2019

Бюджет

2020

-

-

-

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

2200,0

500,0

500,0

2250,0

550,0

550,0

ІV. Очікувані результати від реалізації Програми.

-

районний

районний

районний

3200,0

1.Затвердження та фінансування цієї Програми передбачатиме:
1.1. Реальний початок системних змін у підходах до розуміння та розвитку
місцевого самоврядування.
1.2. Забезпечення державницького підходу до проблем розвитку місцевого
самоврядування України, на засадах Європейської Хартії місцевого самоврядування,
стало особливо актуальним у світлі змін до Конституції України загалом, та у
частині місцевого самоврядування зокрема.
1.3. Підтримку органів місцевого самоврядування та громад району у галузі
транскордонної співпраці, проектного менеджменту та об’єднання громад,
забезпечення участі органів місцевого самоврядування у конкурсних програмах
проектів розвитку.
1.4.Надання інформаційної, правової та аналітичної допомоги в процесі
децентралізації, а саме створенні об’єднаних територіальних громад.
2. Виконання Програми у розрізі завдань 2018-2020 року слугуватиме для
органів місцевого самоврядування Пустомитівщини своєрідним трампліном на
шляху до формування
самодостатніх територіальних громад, з визначеною
територією, матеріальними та фінансовими ресурсами, розвинутою соціальною
інфраструктурою,
спроможних
виконувати
функції
органів
місцевого
самоврядування на належному рівні.
ПАСПОРТ
програми розвитку місцевого самоврядування Пустомитівського
району на 2018-2020 роки.
1. Ініціатор розроблення Програми – Відділ соціально – економічного розвитку
району (написання проектів) та транскордонного співробітництва районної ради.
2. Дата, номер документа про затвердження Програми – рішення районної ради
від 22.12.2017 №412.
3. Розробник Програми – Відділ соціально – економічного розвитку району
(написання проектів) та транскордонного співробітництва районної ради.
4. Співрозробник Програми – Відділ фінансово-господарського забезпечення
районної ради.
5. Відповідальний виконавець Програми – Відділ соціально – економічного
розвитку району (написання проектів) та транскордонного співробітництва районної
ради.
6. Учасники Програми – Пустомитівська районна рада, місцеві ради
Пустомитівського району.
7. Термін реалізації Програми – 2018-2020 роки.
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,
всього – 3350,0 тис. грн., у тому числі:
8.1. 2018 рік - 2250,0 тис. грн., кошти районного бюджету.
8.2. 2019 рік - 550,0 тис. грн., кошти районного бюджету.
8.3. 2020 рік - 550,0 тис. грн., кошти районного бюджету.
Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Додаток №2
до рішення районної ради
від 19.10.2018 №___

Районна Програма
підтримки діяльності ГО «Вектор розвитку єдиноборств»
на 2018-2020 рік.
І. Загальні положення.
Програма розвитку єдиноборств на період 2018-2020 роки розроблена відповідно до Законів
України "Про фізичну культуру і спорт", "Про об'єднання громадян", цільової комплексної
програми "Фізичне виховання - здоров'я нації", концепції Державної цільової соціальної
програми Мінмолодьспорту України національно - патріотичного виховання на 2016-2020 роки,
Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 115 «Про затвердження Державної
цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року».
У програмі розвитку єдиноборств враховані необхідні зміни у підходах суспільства до
забезпечення підготовки здорової людини, в дитячо-юнацькому спорті, спорті великих
досягнень, спортивно-прикладної підготовки та виконанню цільової соціальної програми
національно-патріотичного виховання на 2016-2020 роки.
Програма розвитку єдиноборств є складовою системи фізичної культури і спорту,
спрямованої на зміцнення фізичних, інтелектуальних здібностей, фізичних навиків прикладної
спрямованості, формування національно-патріотичної активності людей, підготовки до життєвоважливих потреб, розвиток дружніх відносин з національностями країни та національностями
інших держав.
Розвиток єдиноборств базується на співпраці з військовими формуваннями, силовими
органами, військовими частинами НГУ, створенні нових клубів і секцій масового навчання,
закладів позашкільної освіти та створює умови залучення до активних занять населення України,
а також має стимулюючий вплив на розвиток міжнародної інтеграції України.
Кікбоксинг, вільна боротьба, рукопашний бій є видами спорту, спрямованими, як на
загальний розвиток так і на перехід у спорт вищих досягнень та надання постійного
вдосконалення самозахисту усім верствами населення з різними рівнями достатку.
Громадська організація «Вектор розвитку єдиноборств» здійснює фізкультурно-оздоровчу
роботу сільських дітей району, направлену на зміцнення здоров’я, залучення їх до занять
спортом, підвищення рівня працездатності, досягнення високих спортивних результатів в
обраному виді спорту.
Головне завдання Громадської організації «Вектор розвитку єдиноборств» з розвитку
вищевказаних видів спорту в Україні є виховування спортсменів всеукраїнського та світового
рівнів, підготовка суддів високого класу, виховання тренерів високої кваліфікації.
Цілеспрямована діяльність забезпечує гідне місце в загальнодержавній системі фізичної
культури і спорту, а також підвищує його соціальну значимість у національно-патріотичному
вихованні спортсменів різного віку, всебічному гармонійному розвитку особи, зміцненню
здоров'я населення, формуванню здорового способу життя, культурному і духовному розвитку
громадян України.
Враховуючи зазначене, а також свої статутні завдання, Громадської організації «Вектор
розвитку єдиноборств» передбачає наступну програму своєї діяльності на 2018-2020 роки.
ІІ. Мета, стратегічні завдання та пріоритети Програми.
Метою Програми є розвиток кікбоксингу, вільної боротьби, рукопашного бою, як масових та
прикладних видів спорту і спорту вищих досягнень для всіх вікових груп населення.
Головним завданням Програми є створення нормативно-правових, інформаційно-методичних,
організаційно-масових умов, сприятливих для розвитку єдиноборств, як ефективного засобу
гармонійного розвитку особи, зміцнення здоров'я населення, підвищення національнопатріотичного та духовного рівня особи, формування здорового способу життя та участі у
сприянні соціального прогресу українського суспільства у світовому співтоваристві.

Основними завданнями Програми є:
— сприяння в реалізації державної політики щодо розвитку кікбоксингу, вільної боротьби,
рукопашного бою;
— удосконалення організаційної структури Громадської організації, ефективної системи
управління та взаємодії з місцевими органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту
щодо розвитку та популяризації єдиноборств в Пустомитівському районі;
— розвиток системи взаємодії з державними, громадськими та іншими організаціями, а також
розвиток міжнародних зв'язків в межах існуючих повноважень;
— об'єднання громадських організацій України та всіх зацікавлених, що сприятимуть розвитку
єдиноборств;
- сприяння розвитку спортивних клубів та спортивних секцій, закладів позашкільної освіти
для залучення населення до активних занять різними видами єдиноборств;
— сприяння подальшій розбудові системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів та
суддівського корпусу;
— підвищення майстерності спортсменів для участі у обласних, всеукраїнських та міжнародних
змаганнях і формування позитивного іміджу України у світовому спортивному русі.
— співпраця з загальноосвітніми школами, іншими навчальними закладами і установами району.
ІІІ. Очікувані результати.
Виконання Програми уможливить:
- підвищити рівень охоплення молоді фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою
роботою;
- оптимізувати систему підготовки резерву для збірних команд району, області та України
забезпечити більше охоплення школярів заняттями у спортивних секціях;
- підвищити рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними спорудами:
спортивними залами, та спортивними майданчиками;
- зменшити середню кількість днів тимчасової непрацездатності молоді через хворобу;
- зменшити період проходження реабілітації після тимчасової непрацездатності за
рахунок комплексу фізичних вправ та загартування організму.
ІV. Заходи щодо реалізації Програми.
- удосконалення навчально-тренувального процесу;
- проведення районних змагань з кікбоксингу, вільної боротьби та рукопашного бою із
залучення до них широких верств населення;
- проведення щорічних змагань з вільної боротьби «Щирецький килим», присвячений
Героям Небесної Сотні;
- проведення традиційних відкритих дитячих турнірів з кікбоксингу;
- проведення чемпіонатів з рукопашного бою;
- проведення навчально-тренувальних та оздоровчих таборів;
- розроблення та запровадження системи контролю за станом фізичного розвитку та
здоров’я спортсменів;
- участь у спортивно-масових та фізкультурних заходах;
- проведення показових виступів єдиноборств на урочистостях до Дня міста
V. Медичне забезпечення.
Утримувати на контролі проходження медичного огляду за станом здоров’я учнів,
спортсменів двічі на рік.
VІ. Інформаційно-пропагандистське забезпечення.
Забезпечувати висвітлення на сторінках часопису «Голос народу», інтернет-сайтах та
телебаченні інформацію про змагання (Міжнародні, Всеукраїнські, обласні, районні).
VІІ. Фінансове забезпечення на 2018-2020 роки.
- Придбання спортивного інвентаря
та спортивної форми
Всього
2018 р.
2019р.
2020р.
30000,00 грн.
80000,00 грн.
100000,00 грн.

Паспорт
районної цільової програми
1. Назва: Районна Програма підтримки діяльності ГО «Вектор розвитку єдиноборств» на
2018 -2020 рік.
2. Координатор: Громадська організація «Вектор розвитку єдиноборств».
3. Мета: Надання всебічної фінансової підтримки для здійснення статутної діяльності
ГО «Вектор розвитку єдиноборств» в 2018 - 2020 роках.
4. Виконавець:
ГО «Вектор розвитку єдиноборств».
5. Обсяги фінансування:
210 тис. грн.
2018 – 30 000,00 грн.
2019 – 80 000,00 грн.
2020 – 100 000,00 грн.
6. Очікувані результати виконання програми:
- підвищення рівня охоплення молоді фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою
роботою;
- оптимізація системи підготовки резерву для збірних команд району, області та України
забезпечення охоплення школярів заняттями у спортивних секціях;
- підвищення рівня забезпечення населення фізкультурно-спортивними спорудами:
спортивними залами, та спортивними майданчиками;
- зменшення середньої кількості днів тимчасової непрацездатності молоді через хворобу;
- зменшення періоду проходження реабілітації після тимчасової непрацездатності за
рахунок комплексу фізичних вправ та загартування організму.
7. Установи, уповноважені здійснювати контроль за виконання програми:
Постійна комісія районної ради з питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної
культури і спорту, відділ сім’ї молоді і спорту Пустомитівської райдержадміністрації.

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Голова Правління
ГО «Вектор розвитку єдиноборств»

Ігор Фединяк

Додаток №3
до рішення районної ради
від 19.10.2018 №___

ПРОГРАМА
по збереженню об’єктів культурної спадщини
Пустомитівського району на 2018 рік
(в новій редакції)

1.Загальні положення
Програма охорони культурної спадщини на 2018 рік (далі – Програма)
розроблена, виходячи із засад, що охорона об’єктів культурної спадщини є одним із
пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування. В її основу покладені вимоги
Законів України « Про культуру», «Про охорону культурної спадщини». У цілому
Програма спрямована на вдосконалення органiзацiйно-правового, фiнансово-економiчного
та науково-виробничого забезпечення історико-культурної спадщини Пустомитівського
району, збереження та охорона для культурного та духовного розвитку району і
розрахована на період до кінця 2018 року.

2. Мета Програми
Головною метою Програми є організація комплексного вирішення проблем вивчення
культурної спадщини, забезпечення виготовлення облікових карток та паспортів об’єктів
культурної спадщини, проведення заходів по їх збереженню та популяризації серед
населення, розвиток історико-архітектурних традицій району.
Для реалiзацiї головної мети Програми вирiшуються такi головнi завдання: поетапна
розбудова сфери охорони культурної спадщини в районi та в iсторичних населених
пунктах району; запровадження механiзмiв ефективного використання внутрiшнього
економічного потенцiалу сфери охорони культурної спадщини в районi з вiдпрацюванням
методiв регулювання iнвестицiйного процесу для забезпечення охорони культурної
спадщини.
Прiоритетом для забезпечення реалiзацiї програми є забезпечення виконання
першочергових протиаварiйних та консервацiйних робiт на найбiльш цiнних пам’ятках.
Основними напрямками науково-дослiдницької та iнновацiйної дiяльностi при
реалiзацii Програми
є: вирiшення науково-технiчних та технологiчних завдань
збереження, консервацiї і реставрацiї пам’яток; наукове обгрунтування та розробка
програм збереження культурної спадщини в районi; органiзацiя спецiального нагляду
(монiторингу) за технiчним станом пам’яток, ведення вiдповiдних iнформацiйних баз
даних щодо технiчного стану об’єктiв; розробка iнформацiйних систем та видавничої
дiяльностi, якi б забезпечували загальну доступнiсть до iнформацiйних масивiв у галузi
охорони культурної спадщини; створення привабливих умов для залучення iнвестицiй до
об’єктiв культурної спадщини через розробку та реалiзацiю iнвестицiйних проектiв i
програм.

3. Заходи реалiзацiї Програми
Збереження культурної та iсторичної спадщини району потребує значних
капiталовкладень, для надходження яких необхiдне проведення вiдповiдної фінансово –
економічної полiтики. Слiд залучити спецiальнi кошти для здiйснення першочергових
протиаварiйних та ремонтно-реставрацiйних робiт на пам’ятках, якi мають велику
iсторичну та художню цінність i використовуються у соціально - культурнiй сферi,
популяризацію історико-культурної спадщини на території району.

Для збереження пам’яток необхiдно:
- виготовлення пам’яткоохоронної документації та створення відповідного банку
даних;
- проведення моніторингу стану об’єктiв культурної спадщини, режиму їх
використання;
- виготовлення та встановлення охоронних дошок;
- забезпечення заходів із популяризації історико-культурної спадщини району;
- забезпечення включения до програми соцiально-економiчного розвитку району
вiдповiдних планiв бюджетного фiнансування.
Розпорядником коштів виступає Пустомитівська районна державна адмiнiстрацiя.

4.Очiкуваний результат
Виконання Програми має дати поштовх позитивним зрушенням у сферi збереження
об’єктiв культурної спадщини, усвідомлення суспільством необхiдностi збереження
пам’яток для нинішнього i майбутнього поколiнь, як важливого чинника патрiотичного
виховання громадян, розвитку національної свiдомостi народу, створення привабливих
умов для залучення інвестицій до об’єктів культурної спадщини через розробку та
реалізацію інвестиційних проектів
і програм.
Виконання Програми сприятиме полiпшенню фінансування заходiв iз збереження та
використання пам’яток, залучення iнвестицiй на пам’яткоохороннi заходи, спрямованi на
збереження пам’яток.
Програма забезпечить збереження об’єктів культурної спадщини для нинішнього і
майбутніх поколінь, виховання громадян у національній свідомості.
Виконання програми дасть можливість покращенню фінансування та залучення
інвестицій на пам’яткоохоронні заходи, спрямовані на збереження та реставраційні роботи,
що сприятиме туристичній галузі та інфраструктурі району.
ПАСПОРТ
ПРОГРАМИ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ
СПАДЩИНИ ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ
НА 2018 РІК
( в новій редакції)
1

Розробник програми

2

Відповідальний виконавець
Програми

3

Учасники Програми

4
5

Термін реалізації Програми
Перелік місцевих бюджетів,
які беруть участь у виконанні
Програми (для комплексних
програм)

6

Загальні обсяги
фінансування

Відділ містобудування та архітектури
Пустомитівської районної державної
адміністрації
Відділ містобудування та архітектури
Пустомитівської районної державної
адміністрації, власники та користувачі пам’яток
Відділ містобудування та архітектури
Пустомитівської районної державної
адміністрації, власники та користувачі пам’яток
2018 рік
Районний бюджет, спонсорські кошти

296,00 грн.

ЗАХОДИ
по збереженню об’єктів культурної спадщини національного та
місцевого значення Пустомитівського району на 2018 рік
( в новій редакції)
Найменування заходу
Ремонтно-реставраційні роботи на
пам»ятках
архітектури
національного значення
Ремонтно-реставраційні роботи на
пам»ятці архітектури національного
значення - Церква Різдва Богородиці
(мур.) ХУІ ст. (охоронний номер 479) в
смт.Щирець.
Ремонтно-реставраційні
роботи
пам’ятки архітектури національного
значення–дерев’яної церкви Стрітення
Господнього 1757 р. (охоронний номер
487/1) в с. Черепин.
Виготовлення облікових карток та
паспортів
пам’яток
з
фото
фіксацією

Пропоновані обсяги
фінансування на 2018
рік /тис.грн./

Виконавці

100,00
50,00

50,00

105, 00

Церква Святого Юрія (дер.) 1781р.
(охоронний номер 1394/1) в с.Гринів.

7,00

Дзвіниця церкви Святого Юрія (дер.)
1781р. (охоронний номер 1394/2) в
с.Гринів.
Костел Святого Станіслава (мур.) 1600 р.
(сучасна назва –Церква Успення Пресвятої
Богородиця) (охоронний номер 472) в
с.Давидів.
Церква Собору Пресвятої Богородиці
(дер.) 1792 р. (охоронний номер 478) в
с.Пикуловичі.
Церква Симеона Стовпника (дер.) 1729 р.
(охоронний номер 474/1) в с.Коцурів.
Дзвіниця церкви Симеона Стовпника
(дер.) 1729 р. (охоронний номер 474/2) в
с.Коцурів.
Церква Різдва Богородиці (мур.) ХУІ ст.
(охоронний номер 479/1) в смт.Щирець
(с.Піски).
Надбрамна дзвіниця з мурами (мур.) ХУІ
ст. (охоронний номер 479/2) в смт.Щирець
(с.Піски).
Садибний будинок (мур.) з парком п.ХІХ
ст. (охоронний номер 1393)
в
м.Пустомити.

7,00
7,00

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

Відділ
містобудування та
архітектури
Пустомитівської
районної державної
адміністрації

Церква Здвиження Чесного Хреста (дер.)
1751 р. (охоронний номер 464/1) в
с.Будьків.
Дзвіниця ц.Воздвиження Чесного Хреста
(дер.) 1781 р. (охоронний номер 464/2) в
с.Будьків.
Костел Св.Войцеха (мур.) 1546 р. (сучасна
назва-Храм
Покрови
Пресвятої
Богородиці) (охоронний номер 465) в
с.Верхня Білка.
Церква Стрітення Господнього (дер.)1757
р. (охоронний номер 487/1) в с.Черепин.
Дзвіниця церкви Стрітення Господнього
(дер.)1757 р. (охоронний номер 487/2) в
с.Черепин.
Церква Св.Дмитрія (мур.) 1829 (1827) р.
(охоронний
номер
1941-М)
в
с.Городиславичі.

Виготовлення облікових карток та
паспортів
пам’яток
з
фото
фіксацією

7,00
7,00
7,00

7,00
7,00
7,00

91,00

Включені у державний реєстр культурного надбання
Церква Св.Миколи (дер.) 1729 р.
7,00
(охоронний номер 466/1) в с.Водники.
Дзвіниця церкви Св. Миколи (дер.)
7,00
п.ХУІІІ ст. (охоронний номер 466/2) в
с.Водники.
Садиба Львівських архієпископів (мур.)
1730 р. (охоронний номер 477/0) в
с.Оброшино.
Палацовий комплекс з парком (охоронний
7,00
номер 477/1) в с.Оброшино.
Службові флігелі (мур.) (охоронний номер
7,00
477/2) в с.Оброшино.
Огорожа з парадною і господарською
7,00
брамами (мур.) (охоронний номер 477/3) в
с.Оброшино.
Парк ХУІІІ ст. (охоронний номер 477/4) в
7,00
с.Оброшино.
Замок (мур.) 1584-1654 р.р. (охоронний
7,00
номер 486) в с.Старе Село
Пам»ятки архітектури місцевого значення
Костел Св.Марії Магдалини (мур.) 1924 р.
(охоронний номер 1946-М) в с.Вовків.
Церква Введення в Храм Пресвятої
Богородиці (дер.) 1706 (1702) р.
(охоронний номер 490/1-М) в с.Вовків.
Дзвіниця церкви Введення в Храм
Пресвятої Богородиці (дер.) 1706 (1702) р.
(охоронний номер 490/2-М) в с.Вовків.

7,00
7,00
7,00

Дзвіниця церкви Св.Дмитрія (дер.)1774
р.(охоронний номер 491-М) в с.Оброшино.
Церква
Воздвиження
Чесного
Животворного
Хреста
(дер.)
1880
р.(охоронний номер 1940-М) в с.Глуховичі
Церква Різдва Пр.Богородиці (дер.) 1900
р.(охоронний номер 2364-М) в с.Підтемне

Всього по Програмі

Начальник відділу містобудування та
архітектури-головний архітектор району

7,00
7,00
7,00

296,00

В.М.ВАЩУК

Додаток №4
до рішення районної ради
від 19.10.2018 №___

ПРОГРАМА
фінансової підтримки комунального підприємства
«Архітектурно - планувальне бюро» та здійснення внесків до його
статутного фонду на 2018 рік (в новій редакції)
1.Загальні положення.
Програма
фінансової
підтримки
комунального
підприємства
«Архітектурно - планувальне бюро» та здійснення внесків до його статутного
фонду на 2018 рік (надалі Програма) розроблена на виконання ст.91
Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
Для належного виконання завдань підприємства з виготовлення проектної
документації, кошторисних документацій, надання допомоги населенню в сфері
містобудування з розробленням відповідних графічних матеріалів необхідно
забезпечити
підприємство
належною
матеріально-технічною
базою,
автотранспортними засобами. Застаріла
матеріальна база підприємства
потребує оновлення за рахунок капітальних вкладень.
2.Мета Програми.
Забезпечення стабільності роботи комунального підприємства відповідно
до функціональних призначень, надання підприємством якісних послуг з
виготовлення
містобудівної
документації
для
потреб
мешканців
Пустомитівського району.
3.Обгрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми.
Надання фінансової підтримки комунальному підприємству буде
здійснюватись шляхом здійснення внесків до статутного фонду комунального
підприємства за рахунок коштів районного бюджету.
4.Основні завдання Програми.
4.1.Програмою визначено такі основні завдання, на виконання яких буде
надаватися фінансова допомога (здійснюватимуться внески до статутного
фонду комунального підприємства):
- придбання легкових автомобілів;
- здійснення видатків, пов’язаних з реєстрацією легкових автомобілів.
5.Організація
виконанням.

реалізації

Програми

та

здійснення

контролю

за

її

5.1.Реалізація Програми покладається на Пустомитівську районну раду у
партнерстві з комунальним підприємством. У випадку необхідності

корегування даної Програми відповідні зміни до неї вносяться рішенням
районної ради.
5.2.Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює
постійна комісію районної ради з питань містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку.
6.Фінансова забезпеченість Програми.
Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження
бюджетних призначень на її виконання рішенням районної ради.
Розпорядником коштів на виконання Програми є Пустомитівська районна рада.
Обсяги фінансування Програми додаються (Додаток), протягом року сума
може бути скорегована.
7.Очікувані результати виконання Програми.
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
- стабільну роботу комунального підприємства відповідно до його
функціональних призначень;
- збільшення обсягів виробництва та надання послуг за рахунок
зміцнення матеріально-технічної бази підприємства.
- покращення якості послуг.
Додаток
Обсяг фінансування
Програми фінансової підтримки комунального підприємства
«Архітектурно - планувальне бюро» та здійснення внесків до його
статутного фонду на 2018 рік.
№ п/п

1.

Напрямки фінансової підтримки
комунального підприємства «Архітектурно планувальне бюро»

Фінансова допомога на придбання легкових
автомобілів та видатки, пов’язані з їх
реєстрацією.
Разом

Заступник голови районної ради

Обсяги фінансування в
2018
тис. грн.
Перше
півріччя

Друге
півріччя

-

1100,0

-

1100,0

Іван Мудрий

Додаток №5
до рішення районної ради
від 19.10.2018 №___
ПРОГРАМА
підтримки органів державної
виконавчої влади у Пустомитівському районі на 2018 рік.
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Законом України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо
реформи міжбюджетних відносин” запроваджена нова схема міжбюджетних відносин, а
також збільшено обсяги видатків з місцевих бюджетів, що зумовлює зростання
навантаження на фінансові органи на етапах складання, розгляду та виконання місцевих
бюджетів.
Починаючи з 2015 року Урядом започатковано впровадити ряд реформ у різних
сферах діяльності, у тому числі продовжити процес децентралізації повноважень. Перед
працівниками органів виконавчої влади поставлено цілий ряд завдань щодо забезпечення
ефективної реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з урахуванням змін до
податкового законодавства та підвищення самостійності місцевих бюджетів. Передано
додаткові повноваження у сферах освіти та охорони здоров’я. Також запроваджуються
умови для стимулювання об’єднання територіальних громад з низькою фінансовою
спроможністю та чисельністю мешканців (для подальшого проведення адміністративної
реформи). За створення умов для розвитку економіки, господарської та соціальнокультурної діяльності відповідної території повна відповідальність покладається на місцеві
органи виконавчої влади, зокрема районної ланки.
Мета програми
Поетапна побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної, ефективної
і стабільної системи органів виконавчої влади в умовах очікуваного скорочення чисельності
працівників, здійснення низки заходів по запобіганню корупційних дій з боку посадових
осіб.
Завдання програми
Програма розроблена з метою підвищення ефективності роботи райдержадміністрації
та її структурних підрозділів для надання якісних послуг громадянам на рівні європейських
стандартів, оздоровлення відносин між органами влади та населенням, інститутами
громадянського суспільства.
Досягнення поставлених завдань можливе за наявності кваліфікованого кадрового
потенціалу, здатного до генерування ідей, креативного мислення, постійного підвищення
свого кваліфікаційного рівня та належного матеріально – технічного забезпечення.
Одним із вагомих факторів спрямування активності працівників на досягнення
конкретних результатів є мотивація (стимулювання). Ефективність мотивації та
стимулювання значною мірою пов’язана з проблемою диференціації доходів працівників
апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів. Реалізація завдань програми
передбачає приведення розміру їх заробітної плати до рівня працівників інших органів
влади районної ланки.
Відсутність
ефективних та мотивованих держслужбовців унеможливлює
запровадження усіх запланованих реформ.
Фінансове забезпечення програми
Фінансування заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного
бюджету в межах бюджетних призначень.
Координація та контроль за виконанням програми
Виконання програми покладається на апарат Пустомитівської районної державної
адміністрації та її структурні підрозділи. Контроль за виконанням програми покладається

2
на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,
Пустомитівської районної ради.

податків

та

інвестицій

ПАСПОРТ
Програми підтримки органів державної виконавчої влади
у Пустомитівському районі на 2018 рік
1. Ініціатор розроблення програми
2. Дата, номер документа
про затвердження програми

Пустомитівська районна державна
адміністрація
___________________________________

3. Розробник програми

Пустомитівська
районна державна адміністрація

4. Відповідальний виконавець
програми

Пустомитівська районна державна
адміністрація та структурні підрозділи
Пустомитівської районної державної
адміністрації

5. Учасники програми

Пустомитівська районна державна
адміністрація, структурні підрозділи
Пустомитівської районної державної
адміністрації

6. Термін реалізації програми

2018 рік

7. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, тис. грн., всього,
у тому числі:
7.1. коштів районного бюджету

3644,75 тис. грн.
3644,75 тис. грн.

Ресурсне забезпечення
Програми підтримки органів виконавчої влади
тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання
програми
Усього,
у тому числі
районний бюджет

2018 рік

Усього витрат на виконання
програми

3644,75

3644,75

3644,75

3644,75

Перелік завдань, заходів та показників
Програми підтримки органів державної виконавчої влади
У Пустомитівському районі на 2018 рік
№
з/п
1.

Назва завдання
Забезпечення
фінансової бази
для підтримки
діяльності органів
виконавчої влади

Перелік заходів
завдання
Забезпечення
матеріальної
підтримки
працівників, в
частині виплати
заробітної плати,
індексації на
заробітну плату,
матеріальної
допомоги та інших
виплат.

Оплата
комунальних
послуг

Матеріальнотехнічне
забезпечення

Показники
виконання заходу,
один. виміру

затрат
обсяг фінансового
ресурсу

Виконавець
заходу,
показника
Апарат та
структурні
підрозділи РДА

Фінансування
Джерела Обсяги, тис. грн.
Районний
2941,0
бюджет

Очікуваний
результат
Підвищення
ефективності роботи
працівників шляхом
покращення умов
оплати праці,
зменшення плинності
кадрів.

продукту
кількість працівників,
які отримуватимуть
фінансову підтримку
ефективності
середній розмір
фінансової підтримки
якості
відсоток забезпечення
підтримки працівників

40,0
Апарат та
структурні
підрозділи
Пустомитівської
РДА
Апарат та
структурні
підрозділи
Пустомитівської
РДА

Усього на етап або на програму:

Заступник голови районної ради
Завізовано
Перший заступник Пустомитівської районної державної адміністрації

Районний
бюджет
Районний
бюджет

663,75

Забезпечення
енергозбереження та
покращення
санітарних умов
перебування людей у
приміщеннях
Забезпечення
матеріально-технічної
бази для виконання
функцій, покладених
на апарат та
структурні підрозділи
райдержадміністрації

3644,75
Іван Мудрий
Павло Городечний

Проект рішення
Про поширення дії 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 на учасників
операції Об’єднаних сил і членів їх сімей та внесення змін до Додатку 1
(Паспорта) даної Програми.
Відповідно до Указу Президента України №116\2018 від 30.04.2018
«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 квітня 2018
року «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та
Луганській областях» та наказу Верховного Головнокомандувача Збройних Сил
України від 30.04.2018 «Про початок операції Об’єднаних сил із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії
Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей», керуючись
пунктом 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від
21.05.1997, враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань
військової справи та АТО від 11.10.2018 і з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій від 17.10.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Поширити дію 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, затвердженої рішенням районної
ради від 22.12.2017 №412 (зі змінами, внесеними рішенням районної ради від
02.02.2018 №429 та від 30.03.2018 №460), на учасників операції Об’єднаних сил
та членів їх сімей.
2.Внести зміни до Додатку 1 (Паспорта) вищезгаданої Програми,
доповнивши пункт 8 підпунктом 8.12: «Надання одноразової матеріальної
допомоги членам сімей померлих після демобілізації учасників АТО та операції
Об’єднаних сил, які були зареєстровані в Пустомитівському районі», та викласти
його в новій редакції згідно з додатком.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань військової справи та АТО (Р.Сас) і з питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток
до рішення районної ради
від 19.10.2018 №____
«Додаток 1
до Програми
(в редакції від 19.10.2018)
Паспорт
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.
1.

Ініціатор розроблення Програми

2. Розробник Програми.

3.

Відповідальні виконавці
Програми.

Районна рада
Відділ соціально-економічного розвитку
району
(написання
проектів)
та
транскордонного
співробітництва
Пустомитівської районної ради.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації,
Пустомитівська
районна
рада,
відділ
освіти
райдержадміністрації,
відділ
культури
райдержадміністрації, сектор молоді та
спорту Пустомитівської РДА, районний
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді,
Комунальне
некомерційне

підприємство Пустомитівської районної
ради
«Пустомитівська
центральна
районна лікарня», районний центр
зайнятості
(за
місцевих
рад,
Пустомитівщини».

згодою),
ПРАМГ

виконкоми
«Громади

Пустомитівська районна рада, управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
відділ
освіти
райдержадміністрації,
відділ
культури
райдержадміністрації,
сектор молоді та
спорту Пустомитівської РДА,
районний
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді,
Комунальне
некомерційне

4. Учасники Програми.

підприємство Пустомитівської районної
ради
«Пустомитівська
центральна
районна лікарня», районний центр
зайнятості
(за
згодою), виконкоми
місцевих рад, громадські організації (за
згодою), партнери по транскордонній
співпраці Пустомитівської районної ради:
Перемишльський та Люблінський Повіти
Республіки Польща, район СаарпфальцКрайс (ФРН), служба у справах дітей
райдержадміністрації, волонтери, районний
військкомісаріат,
ПРАМГ
«Громади
Пустомитівщини».

5. Терміни реалізації Програми.

2018 – 2020 роки.

Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
6.
Програми (для комплексних
програм).

районний
бюджет, міський, селищний,
сільські бюджети, спонсорські кошти.

7.

8.

Обсяг фінансових ресурсів.

Загальний обсяг фінансових
ресурсів,
необхідних
для
реалізації Програми, районний
бюджет – всього, в т.ч.:

У межах У межах У межах
Розпорядник бюджет- бюджетни бюджених
х
тних
и та
отримувачі призна- призначен признакоштів
чень на ь на 2019 чень на
2018 рік,
рік,
2020 рік,
2594,0

2836,0

2846,0

Надання та виплата одноразової
адресної грошової допомоги:
-демобілізованим воїнам АТО і
ООС,
звільненим
особам,
безпосереднім учасникам АТО і
ООС, які захищали суверенітет
та територіальну цілісність
України, в розмірі 1000 грн;

8.1

8.2

8.3

-бійцям-добровольцям АТО з
нагоди
Дня
українського
добровольця, в розмірі 2000
грн;
-громадянам, котрі відібрані та
скеровані у військові частини
чи
навчальні
центри
Пустомитівським
районним
військовим комісаріатом в
розмірі 5000 грн. та додатково
5000грн.
військовозобов’язаним , з числа
відібраних, що вибули в зону
проведення АТО та ООС, під
час проходження служби за
контрактом (при представленні
підтверджуючих документів).

Виплата матеріальної допомоги
пораненим учасникам АТО та
ООС: на операції, лікування та
протезування.

Витрати
для
забезпечення
реабілітації у міжнародних
таборах,
оформлення
документів, інші заходи для
дітей загиблих в зоні АТО і
ООС та під час Революції
гідності та членів їх сімей.

Управлінн
я
соціальног
о захисту
населення
Пустомиті
вської
районної
держадмін
істрації

Управлін
ня
соціальн
ого
захисту
населенн
я
Пустоми
тівської
РДА.
Пустомиті
вська
районна
рада,
ПРАМГ
«Громади
Пустомиті
вщини».

450,0

500,0

500,0

24,0

24,0

24,0

500,0

500,0

500,0

До п’яти тисяч грн. згідно
рішення тимчасової комісії
районної ради по наданню
одноразової матеріальної
допомоги громадянам
мешканцям Пустомитівського
району.
Більше п’яти тисяч грн. згідно
рішення сесії районної ради.

100,0

100,0

100,0

8.4

Організація та проведення
літнього табору для школярів
Пустомитівського району з
елементами військової,
патріотичної, медичної та
спортивної підготовки (з
розрахунку 4 зміни по 7 днів;
кожна зміна по 18 учнів та 2
вихователі).

Організація
оздоровлення\відпочинку дітей:
з сімей:
- учасників бойових дій;
- загиблих учасників АТО і ООС;
8.5 - загиблих у Революції Гідності;
-бійців-добровольців АТО;
-постраждалих учасників масових
акцій громадського протесту, що
відбулися у період з 21.11.2013 до
21.02.2014.
Організація екскурсій для сімей
загиблих учасників АТО, ООС,
членів сімей загиблих у Революції
Гідності, учасників АТО, ООС,
бійців добровольчих формувань,
8.6
які отримали посвідчення бійцядобровольця АТО та
постраждалих учасників масових
акцій громадського протесту,
членів їх родин.

Встановлення на території
району пам’ятних знаків,
8.7 меморіальних плит загиблим
під час Революції Гідності та
в зоні АТО і ООС.

Пустомиті
вська
районна
рада,
ПРАМГ
«Громади
Пустомиті
вщини».

200,0

Пустомитів
ський
районний
центр
соціальних
служб для 210,0
сім’ї, дітей
та молоді

Пустомитів
ський
районний
центр
соціальних
служб для 20,0
сім’ї, дітей
та молоді

Пустомитів 50.0
ська
районна
рада

200,0

200,0

240,0

240,0

20,0

20.0

50,0

50,0

8.8

8.9

Забезпечення
безкоштовним
харчуванням в навчальних та
дошкільних закладах району,
крім тих, що входять до складу
ОТГ, дітей загиблих під час
Революції Гідності та в ході
проведення АТО і ООС, дітей
учасників АТО, ООС та бійців
добровольчих формувань, які
отримали посвідчення бійцядобровольця
АТО,
дітей,
батьки
яких
є
військовослужбовцями
військової
служби
за
контрактом.

Придбання подарунків та
проведення святкових заходів
для дітей загиблих під час
Революції Гідності, загиблих
в АТО і ООС, учасників
та
бійців
АТО,
ООС
добровольчих формувань, які
отримали посвідчення бійцядобровольця АТО.

Відділ
освіти
Пустоми
тівської
РДА

610,0

762,0

762,0

Пустоми
тівська
районна
рада

80,0

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

150,0

150,0

150,0

100,0

100,0

100,0

Управлін
ня
соц.
8.10
захисту
населенн
я
Управлін
Надання одноразової грошової
ня
адресної допомоги для учасників
соц.
бойових дій з числа учасників АТО і захисту
8.11 ООС, членам сімей загиблих
населенн
я
учасників АТО, ООС та під час
Пустоми
Революції Гідності для придбання
тівської
паливних дров.
РДА
Управлін
ня
Надання одноразової матеріальної
соц.
допомоги членам сімей померлих
захисту
після демобілізації учасників АТО
8.12
населенн
та операції Об’єднаних сил, які
я
були зареєстровані в
Пустоми
Пустомитівському районі
тівської
РДА
Надання та виплата адресної
допомоги родинам, родичі яких
загинули під час проведення
антитерористичної
операції,
ООС та Революції Гідності.

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Проект рішення
Про внесення змін до рішень районної ради.
Враховуючи пропозиції Пустомитівської районної державної адміністрації від
09.10.2018 №61-2339/0/2-18 та висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій від 17.10.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до п.п. 1.8 рішення №431 від 02 лютого 2018р. «Про спрямування
обсягу вільного залишку коштів районного бюджету, що склався станом на 1 січня 2018
року», а саме:
вислів «1.8. Відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації в сумі 2133000,00
грн.:
ТПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами» 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.”
замінити на вислів «1.8. Відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації в сумі
2133000,00 грн.:
ТПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами» КЕКВ 3132 (капітальний ремонт) – 975 000,00 грн. (капітальний ремонт
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.»
2. Внести зміни до рішення районної ради №511 від 03.08.2018 «Про внесення змін до
показників районного бюджету Пустомитівського району на 2018 рік», а саме:
Викласти п.2 додатку №4 в такій редакції: Звенигородська сільська рада КЕКВ 3210 –
25000,00 грн. КПКВК 3712113 КЕКВ 3210.
3. Внести зміни до п.п. 5.5 рішення №500 від 19 червня 2018р. «Про внесення змін до
показників районного бюджету Пустомитівського району на 2018 рік», а саме:
вислів «- Звенигородській сільській раді – 719 646,00 грн. (на реконструкції дитячого
навчального закладу «Сонечко» в с.Звенигород, 1454, Звенигородської сільської ради
Пустомитівського району Львівської області).»
замінити на вислів «- Звенигородській сільській раді – 719 646,00 грн. (для
будівництва очисних споруд в ДНЗ «Сонечко» в с.Звенигород).»
4. Внести зміни до рішення районної ради №512 від 03.08.2018 «Про спрямування
обсягу вільного залишку коштів районного бюджету, що склався станом на 1 січня 2018
року», а саме:
Викласти п.2 додатку №1 в такій редакції: КПКВК 3719770 КЕКВ 3220, Розробка
ПКД «Капітальний ремонт з облаштування громадського простору на вул. Сонячній в с.
Давидів Пустомитівського району Львівської області», Давидівська ОТГ, 49 104,00 грн.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з
питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про виконання районного бюджету Пустомитівського району
за січень-вересень 2018 року.
Розглянувши на підставі підпункту 28) пункту 1 статті 43 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" звіт Пустомитівської районної державної
адміністрації про виконання районного бюджету Пустомитівського району та січень –
вересень 2018 року, пропозиції Пустомитівської районної державної адміністрації від
09.10.2018 №61-2339/0/2-18, висновок постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 17.10.2018, керуючись статтями 78, 80
Бюджетного кодексу України, районна рада

ВИРІШИЛА:
1. Звіт Пустомитівської районної державної адміністрації про виконання районного
бюджету Пустомитівського району за січень – вересень 2018 року затвердити:
по доходах – в сумі 717 657,40 тис. грн. згідно з додатком №1.
по видатках – в сумі 698 470,10 тис. грн. згідно з додатком №2.
2. Звіт про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січень –
вересень 2018 року опублікувати в районному часописі "Голос народу".
3. Збільшити доходну частину районного бюджету Пустомитівського району на
2018 рік за кодом бюджетної класифікації 11010000 «Податок та збір на доходи фізичних
осіб» в сумі 7264824,00грн., а також, на вказану суму – видаткову частину районного
бюджету, а саме:
3.1. Збільшити асигнування районній державній адміністрації в сумі 236 000,00 грн.,
по КПКВК 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів», в тому числі:
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших рівнів) в
сумі 5000,00 грн. на виконання «Програми підтримки органів державної виконавчої влади у
Пустомитівському на 2018 рік» (службі у справах дітей на канцелярські товари);
КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів) в
сумі 10000,00 грн. на виконання «Програми підтримки органів державної виконавчої влади у
Пустомитівському на 2018 рік» (службі у справах дітей на придбання комп’ютера);
130 000,00 грн. (на виконання цільової програми забезпечення військової частини
А7031 та інших підрозділів територіальної оборони у районі територіальної оборони
(Пустомитівський район) засобами зв’язку на 2018 рік).
КПКВК 0217340 «Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури» КЕКВ
2281 (дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм) в сумі 91000,00 грн. (на виконання програми по збереження об’єктів
культурної спадщини Пустомитівського району на 2018 рік).
3.2. Збільшити асигнування Пустомитівській районній раді в сумі 570 000,00 грн., а
саме:
КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 2210 – 20 000,00 грн. (предмети,
матеріали).
КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» в сумі 100 000,00
грн. на виконання Програми з транскордонного співробітництва на 2018-2020 роки, а саме:
КЕКВ 2210 – 40 000,00 грн.
КЕКВ 2240 – 60 000,00 грн.
КПКВК 0117680 КЕКВ 2800 – 100 000,00 грн. на реалізацію Програми розвитку
місцевого самоврядування Пустомитівського району на 2018-2020 роки (на фінансову
підтримку діяльності Пустомитівської районної асоціації місцевих громад (ПРАМГ)
«Громади Пустомитівщини».

КПКВК 0117670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання КЕКВ
3210 – 350 000,00 грн. (на виконання Програми фінансової підтримки комунального
підприємства «Архітектурно-планувальне бюро» та здійснення внесків до його статутного
фонду на 2018 рік).
3.3. Збільшити асигнування управління соціального захисту населення в сумі
370000,00 грн., а саме:
КПКВК 0813242 КЕКВ 2730 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 військово-патріотичного виховання молоді, організації літніх таборів
для дітей та юнацтва із елементами військово-медичної підготовки» в сумі 260 000,00 грн.,
(для виплати одноразової грошової допомоги, демобілізованим воїнам АТО – 50 000,00 грн.,
громадянам, котрі відібрані та скеровані у військові частини через Пустомитівський РВК –
80 000,00 грн., вдовам загиблих на Майдані та учасників АТО, для придбання шкільного
приладдя для їхніх дітей – 32 000,00грн., вдовам загиблих на Майдані та учасників АТО до
Дня Святого Миколая для їхніх дітей – 38 000,00 грн., надання одноразової матеріальної
допомоги членам сімей померлих після демобілізації учасників АТО та операції Об’єднаних
сил, які були зареєстровані в Пустомитівському районі – 60 000,00 грн.).
КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення» КЕКВ 2730 (Інші виплати населенню) – в сумі 110,0 тис. грн., а саме:
- Проціву Василю Ярославовичу в сумі 30,0 тис. грн., мешканцю м. Пустомити,
учаснику АТО на лікування;
- Ткачишину Степану Івановичу в сумі 20,0 тис. грн., мешканцю м. Пустомити,
тренеру чемпіонки Європи з вільної боротьби на поїздку на ІІІ юнацькі Олімпійські Ігри;
- Міхоцькому Івану Петровичу в сумі 20,0 тис. грн., мешканцю с. Зимна Вода, на
лікування;
- Клименку Миколі Віталійовичу в сумі 20,0 тис. грн., мешканцю с. Зимна Вода, на
лікування;
- Борис Ірині Богданівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с. Оброшино, на лікування.
3.4. Збільшити асигнування управління соціального захисту населення в сумі
390 000,00 грн., а саме:
на КПКВК 0813035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій
громадян на залізничному транспорті» КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)) в сумі 50 000,00 грн.
на КПКВК 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян» КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)) в сумі 300 000,00 грн.
на КПКВК 08103031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян
відповідно до законодавства» КЕКВ 2730 в сумі 40 000,00 грн.
3.5. Збільшити асигнування органам місцевого самоврядування в сумі 2 425 500,00
грн., а саме:
по КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 1 810 000,00 грн., в
т.ч.:
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших рівнів)
- Миколаївській сільській раді – 100 000,00 грн. (для виготовлення технічної
документації нормативно-грошової оцінки земель, які увійшли в межі населених пунктів:
Миколаїв, Підсоснів, Городиславичі, Гаї);
- Старосільській сільській раді – 50 000,00 грн. (на поточний ремонт цокольного
приміщення балкону будівлі Старосільської сільської ради).
КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів):
- Вовківській сільській раді – 100 000,00 грн. (на благоустрій, капітального ремонту
прибудинкової території біля НД с.Загіря);
- Скнилівській сільській раді – 60 000,00 грн. (на закупівлю та виконання робіт по
заміні водовідвідної труби по вулиці Авіаційна);

- Щирецькій селищній раді – 1 500 000,00 грн. (капремонт НД с.Горбачі – 500
000,00 грн., НД с.Соколівка – 500 000,00 грн., НД с.Дмитре – 500000,00 грн.) на виконання
«Програми вдосконалення управління територіальним розвитком у Пустомитівському районі
на 2018 рік».
КПКВК 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 437 501,00 грн., а саме:
КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів)
- Семенівській сільській раді - 79 000,00 грн. (на виконання Програми розвитку
мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 20182020 роки)
- Щирецькій селищній раді – 358 500,00 грн. (капремонт дороги по
вул.О.Кобилянської в смт.Щирець) на виконання «Програми вдосконалення управління
територіальним розвитком у Пустомитівському районі на 2018 рік»;
КПКВК 3719720 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних
проектів» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів)
Семенівській сільській раді – 178 000,00 грн. (реконструкція лінії 0,4 кВ від КТП – 34
(монтаж лінії вуличного освітлення).
3.6. Збільшити асигнування відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації в
сумі 676 000,00 грн., а саме:
КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» в сумі 586 000,00 грн., в т.ч.:
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 100 000,00 грн. (на
придбання глядацьких крісел для актової зали Старосільської ЗОШ І-ІІІ ст.);
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних)) – 86 000,00 грн. (на проведення
каналізації та водовідведення Зимноводівської ЗОШ №2 І-ІІІ ст.);
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт) – капітальний ремонт спортивного майданчика
Борщовицького НВК – 307 978,84 грн., капітальний ремонт (облаштування території)
Борщовицького НВК І-ІІІ ст. в с.Борщовичі Пустомитівського району Львівської області –
92 021,16 грн.
КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 (Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар) 90 000,00 грн. (на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами (співфінансування коштів з місцевого бюджету)).
3.7. Збільшити асигнування відділу культури Пустомитівської райдержадміністрації
в сумі 1 726 400,00 грн., а саме:
КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»:
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання) - 20000,0 грн. (періодичні видання);
КЕКВ 3110 (придбання предметів довгост. корист.) - 50000,0 грн. (книги).
КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та інших клубних закладів»:
КЕКВ 2210 – 120 000,00 грн. (85000,00 грн. - на придбання меблів (крісла, столи)
для відремонтованих народних домів, 20000,00 грн. - дизпаливо, 15000,00 грн. - запчастини);
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) – 1 441 400,00 грн., а саме: НД с.
Коцурів - 120 000,00 грн., НД с. Гринів - 120 000,00 грн., НД с. Наварія - 500 000,00 грн., НД
с. Старе Село №2 - 500 000,00 грн., НД с. Загір’я - 18 400,00 грн., НД с. Гаї - 30 000,00 грн.,
НД с. Містки - 153 000,00 грн.
Для отримання дозволу на одержання документів на дозвіл шкідливих викидів в
атмосферу по закладах культури - 95000,00 грн., в тому числі:
КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек) КЕКВ 2240 (оплата інших
послуг) -10 000,0 грн.;
КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв» КЕКВ 2240 (оплата інших
послуг) -10 000,0 грн.;

КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання»
КЕКВ 2240 (оплата інших послуг) - 10 000,0 грн.;
КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2240 (оплата інших послуг) -65000,0 грн.
3.8. Збільшити асигнування на виконання «Програми співфінансування
мікропроектів місцевого розвитку у Пустомитівському районі на 2018 рік» в сумі 870 924,00
грн. згідно додатку №3.
4. Внести зміни до показників районного бюджету Пустомитівського району в
межах бюджетних призначень на 2018 рік:
4.1. По Пустомитівському центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю
по КПКВК 0813105 “Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з
інвалідністю”
Зменшити асигнування: в сумі 61 000,00 гривень:
КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – 22 580,00 гривень;
КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” – 37 000,00 гривень;
КЕКВ 2800 “Інші поточні видатки” – 1 420,00 гривень.
Збільшити асигнування: в сумі 61 000,00 гривень:
КЕКВ 2111 “Заробітна плата” – 42 900,00 гривень;
КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” – 6 100,00 гривень;
КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” –
12 000,00 гривень.
4.2. По відділу культури Пустомитівської райдержадміністрації, а саме:
КПКВКМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання»
Зменшити асигнування: КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання) - 9000,0 грн.
Збільшити асигнування: КЕКВ 3110 (придбання предметів довгост. корист.)- 9000,0 грн.
Зменшити асигнування: «Капітальний ремонт існуючої будівлі НД №2 в м.
Пустомити ( мкр. Лісневичі) Пустомитівського району Львівської області» в сумі 100 000,00
грн.
Збільшити асигнування: «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі НД №2
в м. Пустомити ( мкр Лісневичі) Пустомитівського району Львівської області» в сумі
100 000,00 грн.
4.3. По відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації, а саме:
Зменшити асигнування:
КПКВК 0611020 – «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»:
КЕКВ 2230 в сумі 147 000,00 грн., КЕКВ 2273 в сумі 599 000,00 грн.
КВК 0611090 – «Надання позашкільої освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми»:
КЕКВ 2210 в сумі 29 000,00 грн., КЕКВ 2240 в сумі 13 000,00 грн.
КПКВК 0615031 – «Утримання та навчально-тренувальна робота»:
КЕКВ 2210 в сумі 50 000,00 грн., КЕКВ 2240 в сумі 19 900,00 грн.
КПКВК 0611150 – «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та
інші заходи в галузі освіти»:
КЕКВ 2210 в сумі 30 000,00 грн., КЕКВ 2240 в сумі 20 000,00 грн.
КПКВК 0611161 – «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти»
КЕКВ 2210 в сумі 50 000,00 грн.
КПКВК 0611010 – «Дошкільна освіта»:
КЕКВ 2210 в сумі 170 000,00 грн., КЕКВ 2220 в сумі 70 000,00 грн., КЕКВ 2240 в
сумі 150 000,00 грн., КЕКВ 2272 в сумі 88 000,00 грн., КЕКВ 2272 в сумі 31 000,00 грн.,
КЕКВ 2274 в сумі 83 000,00 грн.
Збільшити асигнування:
КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»:
КЕКВ 2111 в сумі 460 720,00 грн., КЕКВ 2120 в сумі 116 980,00 грн.

КПКВК 0611090 «Надання позашкільої освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми»:
КЕКВ 2111 в сумі 260 000,00 грн., КЕКВ 2120 в сумі 57 200,00 грн.
КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші
заходи в галузі освіти»:
КЕКВ 2111 в сумі 58 000,00 грн., КЕКВ 2120 в сумі 5 000,00 грн.
КПКВК 0611010 «Дошкільна освіта»:
КЕКВ 2111 в сумі 473 600,00 грн., КЕКВ 2120 в сумі 118 400,00 грн.
5. Збільшити доходну (КДК 41053900) районного бюджету в сумі 640 195,00 грн., за
рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету, виділених з інших місцевих бюджетів згідно
з додатком №4.
Збільшити відповідно до пункту 5 даного рішення розмір видаткової частини
районного бюджету Пустомитівського району на 2018 рік спрямувати відділу освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації,
відділу
культури
Пустомитівської
райдержадміністрації та КП «Пустомитівській ЦРЛ» на фінансування заходів, наведених у
додатку №4.
6. Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації:
- від 25.09.2018р. №833 «Про виділення коштів додаткової дотації з районного
бюджету»;
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з
питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток №3
до рішення районної ради
від 19 жовтня 2018 №___
Розподіл асигнувань на мікропроекти місцевого розвитку у Пустомитівському
районі на 2018 рік
№
з/п

КПКВМБ
КЕКВ

Назва мікропроекту

Назва бюджету
отримувача

Сума (грн.)

1

3719720 3220

«Реконструкція лінії вуличного освітлення по
вул. Центральна с. Містки Пустомитівського
р-н Львівської області»

Містківська сільська
рада

67 462,00

2

3712112 3210

«Капітальний ремонт приміщень ФАП в с.
Містки Пустомитівського району»

КНП «Пустомитівська
ЦРЛ»

67 444,00

Солонківська ОТГ

70 000,00

Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації

74 500,00

Пикуловичівська
сільська рада

36 993,00

Солонківська ОТГ

70 003,00

Щирецька ОТГ

75 000,00

Семенівська сільська
рада

72 322,00

Щирецька ОТГ

74 500,00

Борщовицька сільська
рада

42 537,00

Борщовицька сільська
рада

70 500,00

Миколаївська сільська
рада

74 904,00

Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації

74 759,00

3

3719720 3220

4

0611020 3132

5

3719770 2620

6

3719730 2620

7

3719770 2620

8

3719720 3220

9

3719720 3220

10

3719770 2620

11

3719770 2620

12

3719720 3220

13

0611010 3132

Реконструкція лінії 0,4 Кв (монтаж лінії
вуличного освітлення) по вул. Озерна Червоної Калини в с. Поршна
Пустомитівського району Львівської області
„Капітальний ремонт санвузлів
Пикуловицького НВК І-Ш
ступенів в с.Пикуловичі Пустомитівського
району Львівської області”
Поточний ремонт вуличного освітлення с.
Пикуловичі по вул. М. Булеци
Пикуловичівської сільської ради
Пустомитівського району Львівської облатсі
Поточний ремонт дороги по вул. Поперечна
(дорога до кварталу забудови учасників АТО)
в с. Поршна Пустомитівського району
Львівської області
Поточний ремонт лінії вуличного освітлення в
с. Соколівка від КТП-8 Пустомитівського
району Львівської області
Реконструкція ліній 0,4 кВ від КТП-575
(монтаж ліній вуличного освітлення) по вул.
Щирецька в с. Семенівка Пустомитівського
району Львівської області
Реконструкція лінії 0,4 Кв від ТП-334 (монтаж
лінії вуличного освітлення) с. Гуменець
Пустомитівського району Львівської області
«Поточний ремонт вуличного освітлення вул.
Степана Бандери (підключення від ЗТП -101),
Пустомитівського району, Львівської області»
«Поточний ремонт вуличного освітлення в с.
Борщовичі вул. Гончара, С. Бандери
(підключення від СКТП-404)
Пустомитівського району, Львівської області»
Будівництво зовнішнього освітлення вулиць у
селі Миколаїв Пустомитівського району
Львівської області з використанням
енергозберігаючих технологій Коригування.
Капітальний ремонт (облаштування території)
ДНЗ с. Лапаївка Пустомитівського району
Львівської області
ВСЬОГО

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління РДА

870 924,00

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №4
до рішення районної ради
від 19 жовтня 2018 №___
Розподіл іншої субвенції з місцевого бюджету, отриманих від інших місцевих
бюджетів
№
п/п
1

2
3

4

5

6

Назва органу
місцевого
самоврядування
Звенигородська
сільська рада (від
01.06.2018 №702)

Сума
субвенції,
грн.
64 000,00

КЕКВ
2620

КЕКВ
3220

Призначення

64 000,00

0

Оброшинська
сільська рада (від
11.09.2018 №835)
Солонківська
сільська рада
(ОТГ) (від
30.08.2018 №1187)

12 000,00

0

12 000,00

467 000,00

467 000,0
0

0

Лисиничівська
сільська рада (від
05.10.2018 № 32818)
Миколаївська
сільська рада (від
08.10.2018 № 791)

52 584,00

52 584,00

0

39 611,00

0

39 611,00

Старосільська
сільська рада (від
09.10.2018 № 587)

5 000,00

0

5 000,00

Відділу освіти КПКВК
0611010 КЕКВ 2210 –
49000,00 грн.; Відділу
культури КПКВК 1014040
КЕКВ 2240 – 15000,00
грн.
Відділу освіти КПКВК
0611010 КЕКВ 3110
12000,00 грн.
Райдержадміністрації
КПКВК 0215032 на КЕКВ
2610 – 124 400,00 грн.
(ДЮСШ «Надія»)
Відділ культури КПКВК
1011100 КЕКВ
2111,2120 – 343000,00
грн.
КП «Пустомитівській
ЦРЛ» КПКВК 3712113
КЕКВ 2610
52584,00 грн.
Відділу освіти КПКВК
0611020 КЕКВ 3132
39611,00 грн. (для
Гаївського НВК)
КП «Пустомитівській
ЦРЛ» (для АЗПСМ
с.Старе Село) КПКВК
3717322 КЕКВ 3210

Всього

640 195,00

583
584,00

56 611,00

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління РДА

Іван Мудрий
Любомир Максим

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 висновок постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 17.10.2018, 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 895 100,00 грн., а саме:
1.1. Органам місцевого самоврядування в сумі 265 000,00 грн., а саме:
КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»:
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів) – 95 000,00 грн. Пикуловичівській сільській раді для виготовлення
детального плану території;
КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів) – 170 000,00 грн. Ставчанській сільській раді (120 000,00 грн. на
проведення благоустрію території амін.будинку Ставчанської сільської ради,
50 000,00 грн. на проведення благоустрію території дитячого майданчика в селі
Став чани Пустомитівського району Львівської області).
1.2. КЗ «Пустомитівській ЦРЛ» в сумі 630 100,00 грн., а саме:
КПКВК 3712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населення»:
КЕКВ 3210 (капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)) – 440 100,00 грн., а саме:
- капітальний ремонт опалення поліклінічного відділення міської лікарні
м.Щирець – 213 500,00 грн.;
- закупівля щита автоматики та електрокалорифера 25 кВт для
вентиляційної системи харчоблоку Пустомитівської ЦРЛ – 136 600,00 грн.;
- закупівля комп’ютерної техніки – 90 000,00 грн.
КПКВК 3712113 «Первинна медична допомога населенню, що надається
амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)):
КЕКВ 3210 (капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)) – 190 000,00 грн., а саме:
- закупівля комп’ютерної техніки – 100 000,00 грн.;
- закупівля напівавтоматичного біохімічного аналізатора на проведення
клінічних та біохімічних досліджень в комплекті зі стабілізатором для
амбулаторії ЗПСМ с.Верхня Білка – 90 000,00 грн.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Пустомитівського району у І півріччі 2018 року.
Заслухавши та розглянувши на підставі підпункту 16) пункту 1 статті 43
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997
року інформацію головного спеціаліста відділу економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі районної держадміністрації О.Стасюк про хід
виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Пустомитівського району у І півріччі 2018 року, враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку,
промисловості, паливно-енергетичного комплексу від 17.10.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі
районної держадміністрації Стасюк Олени
Володимирівни про хід виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Пустомитівського району у І півріччі 2018 року прийняти
до відома.
2. Хід виконання Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Пустомитівського району у І півріччі 2018 року вважати (від комісії задовільним).
3. Пустомитівській районній державній адміністрації (І.Хрунь)
забезпечити виконання основних показників Програми соціально-економічного
та культурного розвитку Пустомитівського району на 2018 рік.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості,
паливно-енергетичного комплексу (В.Юзькевич).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про хід виконання Регіональної програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Пустомитівському районі на 2016-2018 роки.
Заслухавши та розглянувши на підставі підпункту 16) пункту 1 статті 43
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997
року інформацію головного спеціаліста відділу економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі районної держадміністрації О.Стасюк про хід
виконання Регіональної програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Пустомитівському районі на 2016-2018 роки, враховуючи
висновок постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного
розвитку, промисловості, паливно-енергетичного комплексу від 17.10.2018,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі
районної держадміністрації Стасюк Олени
Володимирівни про хід виконання Регіональної програми розвитку малого і
середнього підприємництва у Пустомитівському районі на 2016-2018 роки
прийняти до відома.
2. Хід виконання Регіональної програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Пустомитівському районі на 2016-2018 роки вважати (від
комісії - задовільним).
3. З метою забезпечення подальшого розвитку малого і середнього
підприємництва у Пустомитівському районі та його всебічної підтримки
Пустомитівській районній держадміністрації (І.Хрунь) підготувати та подати на
розгляд районної ради проект Регіональної програми розвитку малого і
середнього підприємництва у Пустомитівському районі на 2019-2021 роки.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості,
паливно-енергетичного комплексу (В.Юзькевич).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про стан ремонту доріг у Пустомитівському районі.
Заслухавши та розглянувши на підставі пп. 28) п. 1 ст. 43 та пп. 3) п. 1
ст. 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня
1997 року інформацію головного спеціаліста відділу економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі Пустомитівської районної державної
адміністрації О.Стасюк про стан ремонту доріг у Пустомитівському районі,
враховуючи висновок постійної комісії з питань містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку від
17.10.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
Інформацію головного спеціаліста відділу економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі Пустомитівської районної державної
адміністрації Стасюк Олени Володимирівни про стан ремонту доріг у
Пустомитівському районі прийняти до відома.
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про введення посад асистентів учителів та вихователів для класів та груп
з інклюзивним навчанням.
Розглянувши
викладене
в
листі
відділу
освіти
районної
держадміністрації від 20.09.2018 №1-13\1046, з врахуванням викладеного в
рішеннях районної ради від 26.09.2017 №366, від 30.03.2018 №469 та від
03.08.2018 №524, з метою забезпечення особистісно-орієнтованого
спрямування навчального процесу дітей 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 11.10.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Ввести з 1 листопада 2018 року, в межах асигнувань, виділених
відділу освіти районної держадміністрації на 2018 рік, до штатних розписів:
1.1. Закладів загальної середньої освіти Пустомитівського району 4,0
ставки посад асистентів учителів для класів з інклюзивним навчанням, зокрема,
у:
1.1.1. Пикуловицькому НВК « ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» - 1,0 ставки.
1.1.2. Зимноводівську ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів – додатково 1,0 ставки до
існуючих 2,0 ставок.
1.1.3. Лапаївську ЗОШ № І-ІІІ ступенів імені Героя України Георгія
Кірпи – 1,0 ставки.
1.1.4. Наварійську ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназію - 1,0 ставки.
1.2. Закладів дошкільної освіти Пустомитівського району 2,0 ставки
посад асистентів вихователів груп з інклюзивним навчанням, зокрема, у:
1.2.1. ДНЗ №1 м. Пустомити – 1,0 ставки.
1.2.2. ДНЗ с. Містки - 1,0 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 визначення уповноваженого органу управління Комунальним
закладом Пустомитівської районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр»
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про освіту», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12
липня 2017 року №545 «Про затвердження Положення про інклюзивноресурсний центр», наказом МОН № 1051 від 03.10.2018 року «Про
затвердження примірних положень про проведення конкурсу на посаду
директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру»
враховуючи висновок постійної комісії з питань освіти, науки, релігії,
національного і духовного відродження, інформаційної політики та свободи
слова від 11.10.2018 року, з метою забезпечення права дітей з особливими
освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної
середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної
оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами, надання їм
психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого
супроводження, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити уповноваженим органом управління Комунальним закладом
Пустомитівської районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр» – відділ освіти
Пустомитівської районної державної адміністрації.
2. Доручити відділу освіти Пустомитівської
районної державної
адміністрації (Т.Стахів):
- забезпечити функціонування Комунального закладу Пустомитівської
районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр».
- вчинити дії щодо включення до мережі розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів Комунальний заклад Пустомитівської районної ради
«Інклюзивно-ресурсний центр».
3. Затвердити Положення про проведення конкурсу на посади
педагогічних працівників Комунального закладу Пустомитівської районної
ради «Інклюзивно-ресурсний центр» згідно з додатком №1.
4. Затвердити штатний розпис Комунального закладу Пустомитівської
районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр» згідно з додатком №2.
5. Затвердити склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на посади
педагогічних працівників Комунального закладу Пустомитівської районної
ради «Інклюзивно-ресурсний центр» (за посадами) згідно з додатком №3.
6. Оголосити конкурс на посади педагогічних працівників Комунального
закладу Пустомитівської районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр».
7. Затвердити графік роботи Комунального закладу Пустомитівської
районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр» згідно з додатком №4.
8. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Л. Максим)
передбачити фінансування видатків на утримання Комунального закладу
Пустомитівської районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр».
9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження, інформаційної
політики та свободи слова (О.Михальчук).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток №1
до рішення районної ради
від 19.10.2018 №___
Положення
про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників
Комунального закладу Пустомитівської районної ради «Інклюзивноресурсний центр»
1.Це Положення визначає механізм проведення конкурсу на посади
педагогічних працівників Комунального закладу Пустомитівської районної
ради «Інклюзивно-ресурсний центр».
2.Педагогічні працівники Комунального закладу Пустомитівської
районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр» призначаються на посади
директором Комунального закладу Пустомитівської районної ради
«Інклюзивно-ресурсний центр» на конкурсній основі.
3.Конкурс проводиться з дотриманням принципів:
законності;
прозорості;
забезпечення рівного доступу;
недискримінації;
доброчесності;
надійності та відповідності методів оцінювання.
4.Конкурс оголошується та проводиться засновником інклюзивноресусрного центру або уповноваженим ним органом (посадовою особою) (далі
- засновник).
5.Конкурс проводиться поетапно:
прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу
конкурсної комісії;
оприлюднення про проведення конкурсного відбору в офіційних
засобах масової інформації відповідної адміністративно-територіальної
одиниці;
прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному
відборі;
попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим
законодавством вимогам;
проведення іспиту та визначення його результатів;
проведення співбесіди та визначення її результатів;
визначення переможця конкурсного відбору;
оприлюднення результатів конкурсу.
6. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється в місцевих
засобах масової інформації, на сайті Пустомитівської районної ради та відділу
освіти Пустомитівської РДА; не пізніше ніж за один місяць до початку
проведення конкурсного відбору.

7. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:
найменування і Комунального закладу Пустомитівської районної ради
«Інклюзивно-ресурсний центр»;
його місцезнаходження( м.Пустомити, вул. Паркова,2)
найменування посади та умови оплати праці;
кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі - претенденти);
перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному
відборі, та строк їх подання;
дату, місце та етапи проведення конкурсного відбору;
прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адресу електронної
пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного
відбору.
8.В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не
суперечить законодавству.
9.Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити
менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про
проведення конкурсу.
10.Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто
або поштою) такі документи:
копію паспорта громадянина України;
письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у
довільній формі;
копію трудової книжки;
копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками,
присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток 1).
11. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право
додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в
оголошенні про проведення конкурсу.
12. Прийом та реєстрація документів від претендентів здійснюється
засновником.
13. У разі надсилання документів поштою, датою подання документів
вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.
14. У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам,
претенденти до конкурсного відбору не допускаються, про що їм
повідомляється засновником.
15. Документи, подані після закінчення встановленого строку, не
розглядаються та повертаються особам, які їх подали.
Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі,
повідомляються засновником про прийняте рішення щодо їх кандидатур не
пізніше, ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку
подання документів.

Для проведення конкурсу засновником утворюється конкурсна комісія,
до складу якої входить не менше 5 осіб.
Голова конкурсної комісії - представник засновника.
До складу конкурсної комісії можуть входити: директор Комунального
закладу Пустомитівської районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр»,
начальник відділу освіти Пустомитівської районної державної освіти,
спеціаліст відділу освіти, відповідальний за
організацію інклюзивного
навчання, керівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти району.
До участі у роботі конкурсної комісії можуть бути залучені
представники громадськості.
Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні
не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення конкурсної комісії
приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні.
Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення
співбесіди. Кваліфікаційний іспит для педагогічних працівників Комунального
закладу Пустомитівської районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр» може
проводитися за напрямами:
знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми
потребами;
знання основ спеціальної педагогіки.
Орієнтовний перелік питань для проведення іспиту зазначений у
додатку 2 даного положення.
Іспит складається з 6 питань по 3 питання за напрямами, визначеними
пункті 17 Положення. Загальний час для проведення іспиту повинен
становити не більш, як 1 година 20 хвилин.
Для визначення результатів іспиту рекомендується використовувати
таку систему:
2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть
питання;
1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно; 0
балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.
Члени Комісії визначають результати письмового іспиту згідно з
пунктом 19 цього Положення.
Кандидати, які за результатами іспиту набрали 6 балів, допускаються до
співбесіди.
Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду,
досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної
компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків. Під час
співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії,
етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або
питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні. Перелік вимог,
відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією
згідно з умовами проведення конкурсу.
Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності
на співбесіді може використовуватись така система:

2бали виставляються кандидатам, які відповідають вимозі;
1бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають
вимозі;
0балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимогам.
Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом
конкурсної комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати
співбесіди (додаток 3).
Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як
середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.
Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання
середніх оцінок, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості
середніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної компетентності, та
іспиту на знання законодавства (додаток 4).
Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою
якого визначається переможець конкурсу (додаток 5).
Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг,
переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів
Комісії після обговорення професійної компетентності (досвід роботи за
фахом, досягнення в професійній діяльності та інше) таких кандидатів.
Комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди
надає претендентам та засновнику висновок щодо результатів конкурсного
відбору.
Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо
висновку до структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивноресурснихцентрів Львівської державної обласної адміністрації не пізніше ніж
через три робочих дні з дати його отримання.
31. За умови відсутності заперечень від інших претендентів директор
Комунального закладу Пустомитівської районної ради «Інклюзивно-ресурсний
центр» призначає на посаду педагогічних працівників відповідно до вимог
законодавства про працю.
32.Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:
відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;
жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;
конкурсною комісією не визначено претендента.
33.Якщо конкурсний відбір не відбувся, протягом одного місяця оголошується
повторний конкурс.
34. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах
масової інформації та на офіційному веб-сайті засновника не пізніше ніж через
45 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Додаток 1
до Положення про проведення конкурсу на посади
педагогічних працівників
Комунального закладу
Пустомитівської районної ради
«Інклюзивно-ресурсний центр»

ЗГОДА
на обробку персональних даних
Я,_______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

народився____________________________________19__ р.
документ, що
посвідчує особу ___ №____), виданий_____________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (далі - Закон)
даю згоду на:
обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі:
відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову
діяльність, науковий ступінь,
вчене звання,
паспортні дані, дані про
зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери
телефонів;
використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних
даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних
відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо
їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку
персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов'язаних із персональними
даними (стаття 10 Закону);
поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних
даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);
доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця
персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до
персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про
себе (стаття 16 Закону).
Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший
строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів
для оновлення моїх персональних даних.
_________ ;
(підпис)

____ 20___ р.

______

Додаток 2
до Положення про проведення конкурсу на посади
педагогічних працівників Комунального закладу
Пустомитівської районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр»

Орієнтовний перелік питань
для проведення кваліфікаційного іспиту на посаду
педагогічного працівника інклюзивно-ресурсного центру
Міжнародні документи у сфері інклюзивної освіти.
Право дітей з особливими освітніми потребами (далі - ООП) на освіту в
Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
дошкільну освіту».
Порядок організації інклюзивного навчання: у загальноосвітніх
навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 15.08.2011 № 872 (зі змінами).
Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затверджене постановою
Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 (зі змінами).
Положення про ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 617.
Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.
Причини порушень психофізичного розвитку.
Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними
порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).
Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою
психічного розвитку.
Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями
опорно-рухового апарату.
Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями
слуху (глухих дітей та дітей зі зниженим слухом).
Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору
(сліпих дітей та дітей зі зниженим зором).
Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями
мовлення (в т.ч. з дислексією).
Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з аутизмом.
Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями
розвитку.
Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з
особливими освітніми потребами.

Додаток 3
до Положення про проведення конкурсу на посади
педагогічних працівників Комунального закладу
Пустомитівської районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр»

ВІДОМІСТЬ
про результати співбесіди
(готується кожним членом конкурсної комісії окремо)
Прізвище, імя, по батькові
кандидата
Кандидат №1

Вимоги

Бали

Вимога
Вимога
Вимога
Вимога..

Член комісії

__________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Додаток 4
до Положення про проведення конкурсу на посади
педагогічних працівників Комунального закладу
Пустомитівської районної рад«Інклюзивно-ресурсний центр»

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
середніх балів
Прізвище,
ім’я та по
батькові
кандидата

Види
оцінювання

Іспит
Кандидат
1

Співбесіда

Вимоги

Оцінка
члена
комісії
№1

Оцінка
члена
комісії
№2

Оцінка
члена
комісії
№3

Оцінка
члена
комісії
№4

Оцінка
члена Середній
комісії
бал
№5

знання
законодавства
в
сфері освіти
дітей з
особливими
освітніми
потребами
знання основ
спеціальної
педагогіки
знання основ
управління
закладом
освіти
Вимога
Вимога
Вимога
Вимога

Сума балів

Голова комісії

______________
(підпис)

_________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Додаток 5
до Положення про проведення конкурсу на посади
педагогічних працівників Комунального закладу
Пустомитівської районної ради«Інклюзивно-ресурсний центр»

ПІДСУМКОВИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ
Прізвище, ім'я та по
батькові

Голова комісії
_________________________

Загальна кількість
балів

Рейтинг кандидата

______________
(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Додаток №2
до рішення районної ради
від 19.10.2018 №___
Штатний розпис

Комунального закладу Пустомитівської районної ради
«Інклюзивно-ресурсний центр»:

№
Назва посади
1
Директор
2
Вчитель-логопед
3
Вчитель-логопед
4
Вчитель-сурдопедагог
5
Вчитель-тифлопедагог
6
Вчитель-олігофренопедагог
7
Практичний психолог
8
Практичний психолог
9
Вчитель-реабілітолог
10
Медична сестра
11
Бухгалтер
12
Прибиральник
Всього

Штатні одиниці
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
11,5

Заступник голови районної ради

Фінансування
субвенція
субвенція
субвенція
субвенція
субвенція
субвенція
субвенція
cубвенція
субвенція
місцевий бюджет
місцевий бюджет
місцевий бюджет

Іван Мудрий

Додаток №3
до рішення районної ради
від 19.10.2018 №___

Склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на посади педагогічних
працівників Комунального закладу Пустомитівської районної ради
«Інклюзивно-ресурсний центр» (за посадами).

1. Голова комісії

Представник засновника

2. Секретар комісії

Директор ІРЦ

-

3. Член комісії

Начальник відділу освіти

-

4. Член комісії

Представник відділу освіти

5. Член комісії

Голова профільної комісії

Заступник голови районної ради

Згідно
розпорядження
голови районної ради

Згідно наказу начальника
відділу освіти
-

Іван Мудрий

Додаток №4
до рішення районної ради
від 19.10.2018 №___

Графік роботи
Комунального закладу Пустомитівської районної ради
«Інклюзивно-ресурсний центр»
понеділок-четвер з 9-00 до 18-00
п’ятниця з 9-00 до 17-00
перерва на обід з 13-00 до 13-45
вихідні дні: субота, неділя.
Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Проект рішення
Про вихід Пустомитівської районної ради зі складу засновників комунального
підприємства «Редакція районної газети "Голос народу".
Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статей 3, 4 Закону України «Про реформування державних і комунальних
друкованих засобів масової інформації», статті 8 Закону України «Про друковані
засоби масової інформації», розглянувши протокол № 1 зборів трудового
колективу редакції «Голос народу» від 04.05.2018 року, враховуючи висновок
постійної комісії з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного
відродження, інформаційної політики та свободи слова від 11.10.2018, районна
рада
ВИРІШИЛА:
1.
Вийти зі складу засновників комунального підприємства «Редакція
районної газети "Голос народу" (код ЄДРПОУ 22418295).
2.
Висвітлення роботи районної ради (публікація офіційних документів та
іншої публічної інформації) забезпечити на засадах договору, укладеного з
редакцією реформованого засобу масової інформації.
3.
Визначити спосіб реформування комунального підприємства «Редакція
районної газети "ГОЛОС НАРОДУ" у відповідності до пункту другого частини
першої статті 3 Закону України «Про реформування державних і комунальних
друкованих засобів масової інформації» тобто з перетворенням редакції членами її
трудового колективу з інвестором у суб'єкт господарювання із збереженням назви,
цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого
засобу масової інформації.
4.
Рішення районної ради про вихід зі складу засновників комунального
підприємства «Редакція районної газети "ГОЛОС НАРОДУ" у місячний строк з дня
його прийняття опублікувати на веб-сайті Пустомитівської районної ради і
надіслати Державному комітету телебачення і радіомовлення України та
Міністерству юстиції України.
5.
Доручити голові районної ради Гичці Г.Г. здійснити організаційноправові заходи щодо виходу районної ради зі складу співзасновників комунального
підприємства «Редакція районної газети "ГОЛОС НАРОДУ".
6.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження,
інформаційної політики та свободи слова (О.Михальчук).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про проголошення 2019 року - Роком Блаженного Священномученика
Климентія Казимира Шептицького на Пустомитівщині.
Розглянувши викладене в рішенні Львівської обласної ради від
18.09.2018 №742 «Про проголошення 2019 року Роком Блаженного
Священномученика Климентія Казимира Шептицького», керуючись статтею
43 Закону України від 21 травня 1997 року "Про місцеве самоврядування в
Україні", з нагоди відзначення в 2019 році 150-ти річчя з дня народження
Блаженного Священномученика Климентія Казимира Шептицького –
видатного українського громадського і церковного діяча, брата і помічника
Слуги Божого митрополита Андрея Шептицького, враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань освіти, науки, релігії, національного
і духовного відродження, інформаційної політики та свободи слова від
11.10.2018, районна рада
ВИРІШИЛА :
1. Проголосити 2019 рік - Роком Блаженного Священномученика
Климентія Казимира Шептицького на Пустомитівщині.
2. Рекомендувати відділу культури Пустомитівської районної
державної адміністрації (О.Руденко), Щирецькій селищній раді ОТГ,
Давидівській, Підберізцівській, Солонківській, Мурованській сільським
радам ОТГ до 01.02.2018 напрацювати та погодити з постійною комісією
районної ради з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного
відродження, інформаційної політики та свободи слова (О.Михальчук) план
заходів із відзначення Року Блаженного Священномученика Климентія
Казимира Шептицького.
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 рішення Пустомитівської районної ради від
30.03.2018 № 453 «Про використання революційного прапора ОУН на
території Пустомитівського району».
Відповідно до викладеного в рішенні Львівської обласної ради від
18.09.2018 «Про внесення змін до рішення Львівської обласної ради №600 від
30 січня 2018 року «Про використання прапора національно-визвольної
боротьби українського народу на території Львівської області, керуючись
частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань
депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку від
17.10.2018 та з питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної
культури і спорту від 12.10.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік дат, пов’язаних із визначними подіями
національно-визвольної боротьби та вшанування пам’яті Героїв, у новій
редакції, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку
(М. Вертас) та з питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної
культури і спорту (А.Добрянський).

Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток
до рішення районної ради
від 19.10.2018 № ____
Перелік дат, пов’язаних із визначними подіями національновизвольної боротьби та вшанування пам’яті Героїв
№
за/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

Дата

Подія

1 січня

День народження голови Проводу ОУН –
Степана Бандери
3 лютого
Створення ОУН
5 березня
Річниця з дня смерті генерал-хорунжого,
головнокомандувача УПА Романа Шухевича
14 березня
День українського добровольця
Третя
неділя День пам’яті жертв політичних репресій
травня
23 травня
Річниця з дня смерті полковника Армії УНР,
команданта УВО, першого голови Проводу
українських націоналістів Євгена Коновальця
Четверта неділя Свято Героїв
травня
14 червня
День народження полковника Армії УНР,
команданта УВО, першого голови Проводу
українських націоналістів Євгена Коновальця
30 червня
Проголошення Акту відновлення Української
держави, день народження генерал-хорунжого,
головнокомандувача УПА, голови Секретаріату
УГВР Романа Шухевича
14 липня
День створення Української Головної Визвольної
Ради
30 липня
Створення Української Військової Організації
14 жовтня
День захисника України, день створення УПА

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

2

3

Проект рішення
Про делегування представників Пустомитівського району для роботи у
складі Госпітальної ради Львівського госпітального округу.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016
року № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів»,
наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2017 року № 165
«Про затвердження Примірного положення про госпітальний округ»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 року № 240-р
«Про затвердження складу госпітального округу у Львівській області», листа
Львівської обласної держадміністрації від 28.09.2018 року № 5\16-7693\0\218\3-22, листа Пустомитівської районної держадміністрації від 29.08.2018 №
61-2127\0\2-18, враховуючи висновок постійної комісії з питань охорони
здоров'я, соціального захисту населення, сім’ї, материнства, дитинства від
16.10.2018, керуючись пунктами 15, 20 статті 43 та пунктом 2 статті 10
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.
Делегувати для роботи у складі Госпітальної ради Львівського
госпітального округу представників від Пустомитівського району Львівської
області:
Васьківа Романа Ігоровича, депутата Львівської обласної ради;
Коваль Світлану Борисівну, заступника голови постійної комісії
Пустомитівської районної ради з питань охорони здоров'я, соціального
захисту населення, сім’ї, материнства, дитинства;
Гичку Галину Григорівну, голову Пустомитівської районної ради.
2.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, сім’ї, материнства,
дитинства (Ю.Зінько).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення

Про надання дозволу КНП Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська ЦРЛ» на списання з його балансу основних засобів,
непридатних для подальшої експлуатації.
Розглянувши лист КНП Пустомитівської районної ради «Пустомитівська
ЦРЛ» від 10.10.2018 №109 стосовно надання дозволу на списання з його балансу
основних засобів, непридатних для подальшої експлуатації (додається), керуючись
постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку списання
об׳єктів державної власності» від 08.11.2007 №1314 (зі змінами), враховуючи
висновки постійних комісій районної ради від 16.10.2018 з питань містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку і з питань
охорони здоров'я, соціального захисту населення, сім׳ї, материнства, дитинства,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл КНП Пустомитівської районної ради «Пустомитівська ЦРЛ»
на списання з його балансу основних засобів, непридатних для подальшої
експлуатації, а саме:
№
п/
п

Найменування
основних
засобів
(відділення, в
якому
знаходиться)
1. Ларингеальна
маска
(анастезіологія з
ПІТ)

Рік
Інвен
Введе
ння в тарни
експл
й
уатаці номер
ю
2010 19104
00055

Первісна
вартість
(грн.)

Знос
станом
на
1.01.18
р.

Залишкова
вартіст
ь

Технічний
стан

Документи,
що
дадаються

3785,00

2648,50

1136,50

Незадовіль
ний
(ремонту
не
підлягає)
Незадовіль
ний
(ремонту
не
підлягає)
Незадовіль
ний
(ремонту
не
підлягає)
Незадовіль
ний
(ремонту
не
підлягає)
Незадовіль
ний
(ремонту
не
підлягає)
Незадовіль
ний
(ремонту

Тех.заключе
ння (дод.№2,
інвентарна
картка
(дод№20)
Тех.заключе
ння (дод.№2,
інвентарна
картка
(дод№21)
Тех.заключе
ння (дод.№2,
інвентарна
картка
(дод№22)
Тех.заключе
ння (дод.№2,
інвентарна
картка
(дод№23)
Тех.заключе
ння (дод.№2,
інвентарна
картка
(дод№24)
Тех.заключе
ння (дод.№2,
інвентарна

2. Ларингеальна
маска
(анастезіологія з
ПІТ)

2010

19104
00056

3785,00

2648,50

1136,50

3. Ларингеальна
маска
(анастезіологія з
ПІТ)

2010

19104
00057

3785,00

2648,50

1136,50

4. Ларингеальна
маска
(анастезіологія з
ПІТ)

2010

19104
00058

3785,00

2648,50

1136,50

5. Ларингеальна
маска
(анастезіологія з
ПІТ)

2010

19104
00059

3785,00

2648,50

1136,50

6. Ларингеальна
маска
(анастезіологія з

2010

19104
00060

3785,00

2648,50

1136,50

ПІТ)
7. Ларингеальна
маска
(анастезіологія з
ПІТ)

2010

19104
00061

3785,00

2648,50

1136,50

8. Ларингеальна
маска
(анастезіологія з
ПІТ)

2010

19104
00062

3785,00

2648,50

1136,50

9. Ларингеальна
маска
(анастезіологія з
ПІТ)

2010

19104
00063

3785,00

2648,50

1136,50

10. Ларингеальна
маска
(анастезіологія з
ПІТ)

2010

19104
00064

3785,00

2648,50

1136,50

11. Ларингеальна
маска
(анастезіологія з
ПІТ)

2010

19104
00065

3785,00

2648,50

1136,50

12. Ларингеальна
маска
(анастезіологія з
ПІТ)

2010

19104
00066

3785,00

2648,50

1136,50

13. Аппарат ШВЛ
Фаза 5
(анастезіологія з
ПІТ)

2007

19104
00011

41420,00

41420,0
0

0,00

14. Аеролайф –
бактерицидна
лампа
(анастезіологія з
ПІТ)

2008

19104
00022

3344,00

3333,40

10,60

15. Аеролайф –
бактерицидна
лампа
(анастезіологія з
ПІТ)

2008

19104
00024

3344,00

3333,40

10,60

16. Дефібрилятор
ДКИ-Н-08
(анастезіологія з
ПІТ)

2007

19104
00012

20530,00

20530,0
0

0

не
підлягає)
Незадовіль
ний
(ремонту
не
підлягає)
Незадовіль
ний
(ремонту
не
підлягає)
Незадовіль
ний
(ремонту
не
підлягає)
Незадовіль
ний
(ремонту
не
підлягає)
Незадовіль
ний
(ремонту
не
підлягає)
Незадовіль
ний
(ремонту
не
підлягає)
Незадовіль
ний
(ремонт
економічно
недоцільни
й)
Незадовіль
ний
(ремонт
економічно
недоцільни
й)
Незадовіль
ний
(ремонт
економічно
недоцільни
й)
Незадовіль
ний
(ремонт
економічно
недоцільни
й)

картка
(дод№25)
Тех.заключе
ння (дод.№2,
інвентарна
картка
(дод№26)
Тех.заключе
ння (дод.№2,
інвентарна
картка
(дод№27)
Тех.заключе
ння (дод.№2,
інвентарна
картка
(дод№28)
Тех.заключе
ння (дод.№2,
інвентарна
картка
(дод№29)
Тех.заключе
ння (дод.№2,
інвентарна
картка
(дод№30)
Тех.заключе
ння (дод.№2,
інвентарна
картка
(дод№31)
Тех.заключе
ння (дод.№3,
інвентарна
картка
(дод№32)
Тех.заключе
ння (дод.№4,
інвентарна
картка
(дод№33)
Тех.заключе
ння (дод.№5,
інвентарна
картка
(дод№34)
Тех.заключе
ння (дод.№6,
інвентарна
картка
(дод№35)

17. Пульсоксиметр
ЮТАС-ОКСІ
(анастезіологія з
ПІТ)

2010

19104
00043

8170,00

5717,00

2453,00

18. Пульсоксиметр
ЮТАС-ОКСІ
(анастезіологія з
ПІТ)

2010

19104
00042

8170,00

5717,00

2453,00

19. Пульсоксиметр
ЮТАС-ОКСІ
(анастезіологія з
ПІТ)

2011

19104
00044

8170,00

5693,00

2477,00

20. Пульсоксиметр
ЮТАС-ОКСІ
(анастезіологія з
ПІТ)

2011

19104
00003

8170,00

5693,00

2477,00

21. Монітор
реанімаційнохірургічний
ЮМ-300Т
(анастезіологія з
ПІТ)
22. Монітор РО-11
(анастезіологія з
ПІТ)

2008

19104
00006

25160,00

25160,0
0

0,00

2008

19104
00018

17151,00

17151,0
0

0,00

23. Монітор
реанімаційнохірургічний
ЮМ-300Т
(операційна)

2007

51040
0012

26810,00

25030,1
7

1779,83

24. Апарат ШВЛ
РО-64
(операційна)

2007

51040
0015

3510,00

3285,50

224,50

25. Апарат ШВЛ
Фаза 5
(операційна)

2007

51040
0010

24110,00

22504,1
7

1605,83

26. Телевізор
«Ельдорадо»
(дитяче
відділення)

2007

14106
0005

1940,00

1940,00

0,00

Незадовіль
ний
(ремонту
не
підлягає)
Незадовіль
ний
(ремонту
не
підлягає)
Незадовіль
ний
(ремонт
економічно
недоцільни
й)
Незадовіль
ний
(ремонт
економічно
недоцільни
й)
Незадовіль
ний
(ремонт
економічно
недоцільни
й)
Незадовіль
ний
(ремонт
економічно
недоцільни
й)
Незадовіль
ний
(ремонт
економічно
недоцільни
й)
Незадовіль
ний
(ремонт
економічно
недоцільни
й)
Незадовіль
ний
(ремонт
економічно
недоцільни
й)
Незадовіль
ний
(ремонту
не

Тех.заключе
ння (дод.№7,
інвентарна
картка
(дод№36)
Тех.заключе
ння (дод.№8,
інвентарна
картка
(дод№37)
Тех.заключе
ння (дод.№9,
інвентарна
картка
(дод№38)
Тех.заключе
ння
(дод.№10,
інвентарна
картка
(дод№39)
Тех.заключе
ння
(дод.№11,
інвентарна
картка
(дод№40)
Тех.заключе
ння
(дод.№12,
інвентарна
картка
(дод№41)
Тех.заключе
ння
(дод.№13,
інвентарна
картка
(дод№42)
Тех.заключе
ння
(дод.№14,
інвентарна
картка
(дод№43)
Тех.заключе
ння
(дод.№15,
інвентарна
картка
(дод№44)
Тех.заключе
ння
(дод.№16,
інвентарна

підлягає)
Разом по
відділеннях
КНП
«Пустомитівськ
а ЦРЛ»
27. Електрокардіогр
аф ЕК-1Т-04
«Аксіон»
(АЗПСМ
с.Холодновідка)
28. Електрокардіогр
аф Юкард-100
(АЗПСМ
с.Холодновідка)
Разом по
АЗПСМ
с.Холодновідка
29. Стоматологічна
установка
(АЗПСМ
с.Сокільники)

245419,00

218290,
64

27129,3
6

2007

43104
00011

4322,00

4322,00

0,00

Незадовіль
ний
(ремонту
не
підлягає)

2007

43104
00021

4573,00

4573,00

0,00

Незадовіль
ний
(ремонту
не
підлягає)

8895,00

8895,00

29707,00

29707,0
0

0,00

Незадовіль
ний
(ремонту
не
підлягає)

29707,00

29707,0
0

0,00

284021,00

256892,
64

27129,3
6

2007

40104
00025

Разом по
АЗПСМ
с.Сокільники
Разом по КНП
«Пустомитівськ
а ЦРЛ»:

картка
(дод№45)

Тех.заключе
ння
(дод.№17,
інвентарна
картка
(дод№46)
Тех.заключе
ння
(дод.№18,
інвентарна
картка
(дод№47)

Тех.заключе
ння
(дод.№19,
інвентарна
картка
(дод№48)

2. В.о. директора КНП Пустомитівської районної ради «Пустомитівська
ЦРЛ» (І.Лабай) провести списання вищезгаданих основних засобів згідно з
Порядком списання об׳єктів державної власності, затвердженим постановою КМУ
від 08.11.2007 №1314 (зі змінами).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, сім׳ї, материнства,
дитинства (Ю.Зінько) та з питань містобудування, архітектури, житловокомунального господарства, транспорту та зв’язку (О.Фар׳ян).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про надання погодження Комунальному некомерційному підприємству
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна
лікарня» на передачу в оренду окремих приміщень в Щирецькій міській
лікарні смт.Щирець та АЗПСМ с. Оброшино.
Розглянувши листи: ФОП Фітьо Б.І. (вх. №1389 від 21.06.2018р.), ФОП
Мамчур М.О. (вх. №790 від 01.08.2018р.), Комунального некомерційного
підприємства Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна
районна лікарня» від 28.09.2018 №23, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21.05.1997, розділом 7 статуту Комунального
некомерційного підприємства Пустомитівської районної ради «Пустомитівська
центральна районна лікарня», враховуючи висновок постійної комісії районної
ради з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку від 17.10.2018 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Погодити Комунальному некомерційному підприємству Пустомитівської
районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня» передачу в оренду:
- ФОП Фітьо Б.І. приміщення кабінету стоматології площею 25,2 м2 в
АЗПСМ с. Оброшино;
- ФОП Мамчур М.О. приміщення під аптечний пункт площею 21,66 м2 в
Щирецькій міській лікарні смт.Щирець, вул. Зелена,1.
2. Комунальному некомерційному підприємству Пустомитівської районної
ради «Пустомитівська центральна районна лікарня» (в.о. директора І. Лабай:)
- укласти договори оренди з орендарями на термін до 31.12.2019 року.
- зобов’язати ФОП Фітьо Б.І., який уклав договір оренди, надавати на
пільгових умовах медичну допомогу дітям, малозабезпеченим громадянам,
декретованій групі населення, які належать до АЗПСМ с. Оброшино.
- достроково припиняти в односторонньому порядку договори оренди у
випадку порушення орендарями умов договорів.
3. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку (О.Фар’ян).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки 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 33,6504 га, яка
розташована за адресою: Львівська область, Пустомитівський район,
Дмитрівська сільська рада (Щирецька селищна рада ОТГ) (за межами
населеного пункту).
Розглянувши лист ПП «Фірма «Сомгіз» від 20.09.2018 №1706 (з
доданими матеріалами), враховуючи висновок державної експертизи
землевпорядної документації Головного управління Держгеокадастру у
Львівській області від 13.09.2018 №1190, на підставі ст. 23 Закону України
«Про оцінку земель», враховуючи висновок постійної комісії з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів від 12.10.2018,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
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
33,6504
га
(кадастровий
номер
–
4623682600:07:000:0067), на загальну суму 888116,81 грн. (вісімсот
вісімдесят вісім тисяч сто шістнадцять гривень 81 копійка), яка розташована
за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, Дмитрівська сільська
рада (Щирецька селищна рада ОТГ) (за межами населеного пункту).
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, наданої гр. Рачинській Л.В. для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для
обслуговування нежитлових приміщень), площею 0,4568 га, яка
розташована
на
території
Пустомитівської
міської
ради
Пустомитівського району Львівської області (за межами населеного
пункту).
Розглянувши заяву гр. Рачинської Л.В. (вх.№894 від 06.09.2018) з
доданими матеріалами, враховуючи висновок державної експертизи
землевпорядної документації Головного управління Держгеокадастру у
Львівській області від 22.08.2018 № 1018, на підставі ст. 23 Закону України
«Про оцінку земель», враховуючи висновок постійної комісії з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів від 12.10.2018,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки, наданої гр. Рачинській Л.В. для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для
обслуговування нежитлових приміщень), площею 0,4568 га (кадастровий
номер – 4623610100:08:000:0346), яка розташована на території
Пустомитівської міської ради Пустомитівського району Львівської області
(за межами населеного пункту), на загальну суму 2225303,00 грн. (два
мільйони двісті двадцять п’ять тисяч триста три гривні 00 копійок) в
розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки 487,15 грн.
(чотириста вісімдесят сім гривень 15 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 5,9856 га, яка
розташована
за
адресою:
Верхньобілківська
сільська
рада
Пустомитівського району Львівської області (за межами населеного
пункту).
Розглянувши лист ПП «Фірма «Сомгіз» від 13.04.2018 №679 (з доданими
матеріалами), враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації Головного управління Держгеокадастру у Львівській області
від 06.04.2018 № 365, на підставі ст. 23 Закону України «Про оцінку земель»,
враховуючи висновок постійної комісії з питань використання землі та
регулювання земельних ресурсів від 17.10.2018, 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
5,9856
га
(кадастровий
номер
–
4623680800:06:000:0390), що розташована за адресою: Верхньобілківська
сільська рада Пустомитівського району Львівської області (за межами
населеного пункту), на загальну суму 24905,87 грн. (двадцять чотири тисячі
дев’ятсот п’ять гривень 87 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 11,7638 га, яка
розташована
за
адресою:
Верхньобілківська
сільська
рада
Пустомитівського району Львівської області (за межами населеного
пункту).
Розглянувши лист ПП «Фірма «Сомгіз» від 27.04.2018 №826 (з доданими
матеріалами), враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації Головного управління Держгеокадастру у Львівській області
від 06.04.2018 № 367, на підставі ст. 23 Закону України «Про оцінку земель»,
враховуючи висновок постійної комісії з питань використання землі та
регулювання земельних ресурсів від 17.10.2018, 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
11,7638
га
(кадастровий
номер
–
4623680800:06:000:0389), що розташована за адресою: Верхньобілківська
сільська рада Пустомитівського району Львівської області (за межами
населеного пункту), на загальну суму 78195,43 грн. (сімдесят вісім тисяч сто
дев’яносто п’ять гривень 43 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 13,1559 га, яка
розташована
за
адресою:
Верхньобілківська
сільська
рада
Пустомитівського району Львівської області (за межами населеного
пункту).
Розглянувши лист ПП «Фірма «Сомгіз» від 13.04.2018 №681 (з доданими
матеріалами), враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації Головного управління Держгеокадастру у Львівській області
від 06.04.2018 № 364, на підставі ст. 23 Закону України «Про оцінку земель»,
враховуючи висновок постійної комісії з питань використання землі та
регулювання земельних ресурсів від 17.10.2018, 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
13,1559
га
(кадастровий
номер
–
4623680800:06:000:0388), що розташована за адресою: Верхньобілківська
сільська рада Пустомитівського району Львівської області (за межами
населеного пункту), на загальну суму 48355,80 грн. (сорок вісім тисяч триста
п’ятдесят п’ять гривень 80 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 20,0000 га, яка
розташована
за
адресою:
Верхньобілківська
сільська
рада
Пустомитівського району Львівської області (за межами населеного
пункту).
Розглянувши лист ПП «Фірма «Сомгіз» від 18.04.2018 №750 (з доданими
матеріалами), враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації Головного управління Держгеокадастру у Львівській області
від 06.04.2018 № 366, на підставі ст. 23 Закону України «Про оцінку земель»,
враховуючи висновок постійної комісії з питань використання землі та
регулювання земельних ресурсів від 17.10.2018, 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
20,0000
га
(кадастровий
номер
–
4623680800:06:000:0391), що розташована за адресою: Верхньобілківська
сільська рада Пустомитівського району Львівської області (за межами
населеного пункту), на загальну суму 48975,62 грн. (сорок вісім тисяч
дев’ятсот сімдесят п’ять гривень 62 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 21,3214 га, яка
розташована
за
адресою:
Верхньобілківська
сільська
рада
Пустомитівського району Львівської області (за межами населеного
пункту).
Розглянувши лист ПП «Фірма «Сомгіз» від 13.04.2018 №680 (з доданими
матеріалами), враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації Головного управління Держгеокадастру у Львівській області
від 06.04.2018 № 360, на підставі ст. 23 Закону України «Про оцінку земель»,
враховуючи висновок постійної комісії з питань використання землі та
регулювання земельних ресурсів від 17.10.2018, 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
21,3214
га
(кадастровий
номер
–
4623680800:06:000:0392), що розташована за адресою: Верхньобілківська
сільська рада Пустомитівського району Львівської області (за межами
населеного пункту), на загальну суму 253305,27 грн. (двісті п’ятдесят три
тисячі триста п’ять гривень 27 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 42,6420 га, яка
розташована
за
адресою:
Верхньобілківська
сільська
рада
Пустомитівського району Львівської області (за межами населеного
пункту).
Розглянувши лист ПП «Фірма «Сомгіз» від 02.07.2018 №1215 (з
доданими матеріалами), враховуючи висновок державної експертизи
землевпорядної документації Головного управління Держгеокадастру у
Львівській області від 13.04.2018 № 389, на підставі ст. 23 Закону України
«Про оцінку земель», враховуючи висновок постійної комісії з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів від 17.10.2018,
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
42,6420
га
(кадастровий
номер
–
4623680800:05:000:0059), що розташована за адресою: Верхньобілківська
сільська рада Пустомитівського району Львівської області (за межами
населеного пункту), на загальну суму 427779,79 грн. (чотириста двадцять сім
тисяч сімсот сімдесят дев’ять гривень 79 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 проекту землеустрою щодо зміни меж села Раковець
Солонківської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської
області.
Розглянувши проект землеустрою щодо зміни меж села Раковець
Солонківської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області,
враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної документації від
12.04.2018 №302, виданий Головним управлінням Держгеокадастру у
Львівській області, рішення Раковецької сільської ради від 30.05.2017 №171
«Про погодження проекту землеустрою щодо зміни меж населеного пункту
Раковець», 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 17.10.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити розроблений у 2016 році ТзОВ «Карпати Гео-Інвест»
проект землеустрою щодо зміни меж села Раковець Солонківської сільської
ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області, що передбачає
включення в межі села Раковець земель площею 200,8000 га.
Загальна площа земель населеного пункту с.Раковець в
проектованих межах складає 400,0000 га.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань використання землі та регулювання земельних ресурсів
(Г.Гуль).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни меж села Новосілка
Солонківської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської
області.
Розглянувши проект землеустрою щодо зміни меж села Новосілка
Солонківської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області,
враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної документації від
12.04.2018 №301, виданий Головним управлінням Держгеокадастру у
Львівській області, рішення Раковецької сільської ради від 16.02.2017 №151
«Про погодження проекту землеустрою щодо зміни меж населеного пункту
Новосілка», 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 17.10.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити розроблений у 2016 році ТзОВ «Карпати Гео-Інвест»
проект землеустрою щодо зміни меж села Новосілка Солонківської сільської
ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області, що передбачає
включення в межі села Новосілка земель площею 113,9400 га.
Загальна площа земель населеного пункту с.Новосілка в
проектованих межах складає 232,7400 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

