Проект рішення
Про порядок денний 41-ї позачергової сесії
Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 41-ї позачергової сесії:
1. Про затвердження окремих цільових програм в новій редакції (доповідає
голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій Ігор Васьків).
2. Про затвердження «Районної Програми фінансової підтримки філії
«Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор» з утримання автомобільних
доріг загального користування в зимовий період в межах Пустомитівського
району на 2018-2019 роки» (доповідає голова постійної комісії районної ради з
питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
3. Про надання одноразової матеріальної допомоги О.Ільків (доповідає
голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій Ігор Васьків).
4. Про внесення змін до рішень районної ради (доповідає голова постійної
комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор
Васьків).
5. Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень - жовтень 2018 року та внесення змін до його показників (доповідають:
начальник фінансового управління районної держадміністрації Любомир Максим,
голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій Ігор Васьків).
6. Про спрямування коштів загального фонду районного бюджету за
рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету (доповідає голова
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій Ігор Васьків).
7. Про призначення К. Прус директором Комунального закладу
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).
8. Різне.
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 висновок
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій від 09.11.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити в новій редакції окремі цільові програми, зокрема:
1.1. Програму щодо виділення коштів на виконання робіт по поточному,
поточному середньому та капітальному ремонтах, виготовлення проектнокошторисної документації, експертизи та на експлуатаційне утримання
автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної власності на
території Пустомитівського району на 2018 рік, затверджену рішенням
районної ради від 22.12.2017 №412 (зі змінами та доповненнями, внесеними
рішеннями районної ради від 02.02.2018 №428 та від 30.03.2018 №461), згідно з
додатком №1.
1.2. Районну цільову програму щодо організації та проведення
протокольних і масових заходів Пустомитівської районної ради у 2018-2020
роках, затверджену рішенням районної ради від 22.12.2017 №412, згідно з
додатком №2.
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

1

Додаток №1
до рішення районної ради
від 12.11.2018 №___

Програма
щодо виділення коштів на виконання робіт по поточному, поточному
середньому та капітальному ремонтах, виготовлення проектно-кошторисної
документації, експертизи та на експлуатаційне утримання автомобільних доріг
загального користування та доріг комунальної власності на території
Пустомитівського району на 2018 рік (в новій редакції).
Вступ
Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної
системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і сільського господарства,
соціальний розвиток території. Крім того, забезпечується рівномірний наземний
доступ у різні місця району, а також безпечне та надійне переміщення людей і
транспортування товарів із належною ефективністю. Від стану автомобільних доріг
залежать витрати на перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою
зайнятість населення та темпи розвитку економіки загалом. У свою чергу стан
автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними
можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.
Однак, на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства району свідчить
про значні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних
робіт порівняно з нормативними потребами. Програма щодо виділення коштів на
виконання робіт по поточному, поточному середньому та капітальному ремонтах,
виготовлення проектно-кошторисної документації, експертизи та на експлуатаційне
утримання автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної
власності на території Пустомитівського району на 2018 рік розроблена з
врахуванням необхідності здійснення реформування державного управління
автомобільними дорогами загального користування у наступному періоді та
відповідно до рішення сесії Пустомитівської районної ради «Про районний бюджет
Пустомитівського району на 2018 рік» від 22 грудня 2017 р. № 417.
1. Мета Програми
Покращення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних
доріг, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення
рівня їх капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни, підвищення
швидкості, економічності, комфортності та безпечності перевезення пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом.
2. Основні завдання та напрями Програми
- збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування з
доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;
- забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального
користування;
- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у сільській місцевості;
- підвищення рівня інвестиційної привабливості та туристичних зв’язків.
3. Очікувані результати виконання Програми
- збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі
автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної власності району;
- проведення ремонту автомобільних доріг загального користування та доріг
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комунальної власності. Насамперед, на підходах до великих населених пунктів,
дорогах із найвищою інтенсивністю руху;
- приведення у відповідність із сучасними стандартами автомобільних доріг з
відповідною дорожньою інфраструктурою за напрямками міжнародних транспортних
коридорів;
- підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності
перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- сприяння безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури.
4. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми
Джерелами фінансування Програми є фінансові ресурси, що передбачені
Законом України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» та
Бюджетним кодексом України, районний, міський, сільський бюджети, бюджети
об’єднаних територіальних громад, інші джерела фінансування, не заборонені чинним
законодавством.
Потреба в коштах на співфінансування робіт з поточного, поточно
середнього та капітального ремонтах, виготовлення проектно-кошторисної
документації, експертизи та на експлуатаційне утримання автомобільних доріг
загального користування та доріг комунальної власності на території
Пустомитівського району на 2018 рік наведена в таблиці №1, №2 та №3 до Програми.
5. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координатором реалізації Програми є відділ економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі Пустомитівської районної державної адміністрації.
Таблиця №1
Потреба в коштах на проведення робіт з поточного середнього ремонту,
експертизи та проектно-вишукувальних робіт автомобільних доріг
загального користування місцевого значення у Пустомитівському
районі на 2018 рік
№
з/п

Індекс дороги

Назва автомобільної дороги

Сума
співфінансування
(тис.грн)

1

С141203

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

100,0

2

С141221

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

50,0

3

С141206

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

50,0

4

С141236

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

50,0

5

С141242

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

100,0

6

С1412261

Лани-Попеляни-Черкаси в т.ч. під`їзд до с.
Попеляни км 0+946 р. Щирка с. Лани

50,0

3

7

С141207

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

50,0

8

С141212

Давидів-Товщів-Бібрка
Давидів

с.

50,0

9

С 141235

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

50,0

10

С141209

Оборошине-Наварія

20,0

11

С141231

(Львів-Сухоріччя)-Лисиничі

10,0

12

С141246

Дібрівки-Ставчани

5,0

13

С141250

(Давидів-Товщів-Бібрка)-Черепин

5,0

14

С141252

Жирівка-Вовків

20,0

15

С141263

(Львів-Меденичі)-Семенівка

20,0

16

С141261

Лани-Попеляни-Черкаси в т.ч. під`їзд до с.
Попеляни (на ділянці під`їзд до с. Попеляни)

10,0

17

С141232

Журавники-Тарасівка

10,0

км

0+415

потік

РАЗОМ

650,0

Таблиця №2
Потреба в коштах на виконання робіт з капітального ремонту,
експертизи та проектно-вишукувальних робіт автомобільних доріг
загального користування місцевого значення у Пустомитівському
районі на 2018 рік
Сума
співфінансування
(тис.грн)

№
з/п

Індекс
дороги

Назва автомобільної дороги

1

С141245

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

10,0

2

С141243

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

10,0

3

С141244

Гаї-Підсоснів, км 0+000 — км 6+500

10,0

4

С141201

Яструбків-Щирець, км 0+000 — км 1+100

10,0

5

С141227

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

10,0

6

С141261

Лани-Попеляни-Черкаси в т.ч. під`їзд до с. Попеляни

10,0

7

С141251

Поршна-Підсадки

10,0

8

С141207

Пустомити-Містки

50,0

9

С141240

Ков'ярі-(Київ-Чоп)

40,0

10

С141254

Загір'я-Грабник

50,0

11

С141260

(Давидів-Товщів-Бібрка)-Селисько

50,0

12

С141219

Загір'я-Суха Долина-(Київ-Чоп)

50,0

13

С141211

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

10,0

14

С141259

Милошевичі-Береги-Хоросно

50,0

15

С141254

Загір`я-Грабник, км 0+000 - км 1+560

140,0

16

С141219

Загір`я-Суха Долина-(Київ-Чоп), км 2+500 – км

412,0
4

7+216
С141260

(Давидів-Товщів-Бібрка)-Селисько, км 0+000 – км
1+074

18

С141221

Верхня Білка – Острів, км 0+000 – км 2+000

12,312

19

С141203

Львів – Сухоріччя, км 11+900 – км 16+700

12,312

20

С141247

Гаї – Звенигород, 0+000 – км 2+000

12,312

21

С141242

(Київ-Чоп) – Гаї – Острів, км 4+800-км 14+800

160,000

17

РАЗОМ

95,0

1213,936

Таблиця №3
Потреба в коштах на проведення робіт з поточного середнього ремонту,
експертизи та проектно-вишукувальних робіт автомобільних доріг
загального користування державного значення у Пустомитівському
районі на 2018 рік
№
з/п

Індекс дороги

Назва автомобільної дороги

Сума
співфінансування
(тис.грн)

1

-

Західний обхід м. Львова (влаштування
перехідно-швидкісної смуги розгону на км
4+750)

30,0

РАЗОМ

30,0

Паспорт
Програма щодо виділення коштів на виконання робіт по поточному, поточному
середньому та капітальному ремонтах, виготовлення проектно-кошторисної
документації, експертизи та на експлуатаційне утримання автомобільних доріг
загального користування та доріг комунальної власності на території
Пустомитівського району на 2018 рік
1. Підстава для розроблення Програми
районної
Пустомитівського
2017 р.
2. Розробник Програми
3. Виконавець Програми

рішення

сесії

Пустомитівської

ради
«Про
районний
бюджет
району на 2018 рік» від 22 грудня
2017 р. №417
Пустомитівська райдержадміністрація
Міська, сільські ради та об’єднані
територіальні
громади

Пустомитівського
району; Департамент дорожнього
господарства, транспорту та зв’язку
Львівської обласної державної
адміністрації, Служба автомобільних
доріг
у Львівській області
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4. Термін реалізації Програми

2018 рік

5. Прогнозні обсяги та джерела

Районний бюджет 1893,936 тис. грн.

фінансування, тис. грн.
Заступник голови районної ради
Завізовано:
Головний спеціаліст відділу
економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі РДА

Іван Мудрий

Олена Стасюк
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Додаток №2
до рішення районної ради
від 12.11.2018 №___
Районна цільова програма щодо організації та проведення протокольних і масових
заходів Пустомитівської районної ради у 2018-2020 роках (в новій редакції).
1. Загальні положення.
Районна цільова програма щодо організації та проведення протокольних і масових
заходів Пустомитівської районної ради у 2018-2020 роках (далі – Програма) розроблена та
подається на затвердження районній раді відповідно до підпункту 16) пункту 1 статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма.

Пустомитівська районна рада братиме участь у відзначенні свят
державного, регіонального та місцевого значення, пам’ятних дат, історичних
подій, що потребує систематизації заходів, спрямованих на їх виконання та
виділення бюджетних асигнувань для їх реалізації.
3. Мета Програми

Метою Програми є налагодження та розвиток співпраці районної ради з
інститутами державної влади та громадянського суспільства, органами
місцевого самоврядування всіх рівнів.
4. Завдання Програми
Основними завданнями реалізації Програми є:
- організація та проведення прийомів від голови районної ради.
- організація та проведення офіційних прийомів від голови районної ради з нагоди
відзначення державних свят;
- організація та проведення заходів із відзначення ювілейних пам’ятних дат,
історичних подій державного, регіонального та місцевого значення;
- організаційне забезпечення проведення сесій районної ради, інших протокольномасових заходів.
- забезпечення виїздів художніх колективів району на різноманітних культурні заходи
обласного та всеукраїнського рівня: фестивалі, конкурси.
- забезпечення участі спортсменів Пустомитівського району у спортивних заходах
районного, обласного та всеукраїнського рівня.
- промоція Пустомитівського району через друк рекламної продукції, що презентує
район, організацію робочих зустрічей, пов’язаних з обговоренням спільних дій у сфері
промоції та туризму обох регіонів та створення спільної інформаційно-туристичної бази
(розробка туристичних маршрутів, комунікація, інформація про готелі та ресторани,
організація екскурсійних турів Пустомитівщиною).
- забезпечення проведення на більш якісному рівні робочих зустрічей, пов’язаних із
спільною стратегією діяльності у сфері написання та реалізації проектів.
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- відзначення заслужених людей Пустомитівського району через придбання нагородної
продукції.
Перелік завдань Програми визначено в додатку 3 до Програми.
5. Шляхи і засоби розв’язання проблеми
Реалізація завдань Програми є можливою через проведення заходів, вказаних у додатку 3
до Програми.
6. Обсяги та джерела фінансування
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету
по КПК 118600 «Інші видатки». Показники орієнтовних обсягів фінансових витрат, необхідні
для виконання Програми з визначенням джерел фінансування наведено в додатку 3 до
Програми.
7. Строки та етапи виконання Програми

Програма реалізовуватиметься впродовж 2018-2020 років.
Виконання визначених Програмою завдань здійснюється шляхом реалізації завдань
Програми. У разі потреби до Програми вносяться зміни згідно із встановленим порядком.
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконання Програми покладається на відділ соціально-економічного розвитку району
(написання проектів) та транскордонного співробітництва та відділ фінансовогосподарського забезпечення районної ради.
Контроль за виконанням Програми покладається на постійні комісії Пустомитівської
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій і з питань культури,
туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту.
Відділ соціально-економічного розвитку району (написання проектів) та
транскордонного співробітництва спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення
районної ради щоквартально (нарощуваним підсумком) до 5 числа місяця, наступного за
звітним, подає інформацію про стан виконання Програми в комісію з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій, а також у фінансове управління Пустомитівської районної
держадміністрації.
9. Очікувані результати від реалізації програми
1. Покращення організації та проведення офіційних прийомів від голови районної
ради з нагоди відзначення державних свят;
2. Покращення організації та проведення заходів із відзначення ювілейних пам’ятних
дат, історичних подій державного, регіонального та місцевого значення.
3. Проведення на більш якісному рівні робочих зустрічей, пов’язаних із спільною
стратегією діяльності у сфері написання та реалізації проектів.
4. Організація візитів делегацій Пустомитівського району з метою обміну досвідом із
сусідніми районами Львівської області та України, участь у семінарах, нарадах, навчаннях
працівників районної ради з метою підвищення їхнього професійного рівня.
5. Організація участі художніх колективів району у різноманітних культурних заходах
обласного та всеукраїнського рівня.
6. Активізація участі спортсменів Пустомитівського району у спортивних заходах
районного, обласного та всеукраїнського значення.
7. Відзначення заслужених людей Пустомитівського району через придбання
нагородної продукції.
8. Покращення промоції Пустомитівського району через друк рекламної продукції, що
презентує район, організацію робочих зустрічей, пов’язаних з обговоренням спільних дій у
сфері промоції та туризму обох регіонів та створення спільної інформаційно-туристичної
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бази (розробка туристичних маршрутів, комунікація, інформація про готелі та ресторани,
організація екскурсійних турів Пустомитівщиною).
Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
районної цільової програми щодо організації та проведення протокольних та масових
заходів Пустомитівської районної ради у 2018-2020 роках.
1. Ініціатор розроблення Програми – Відділ соціально-економічного розвитку району
(написання проектів) та транскордонного співробітництва.
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.
4. Співавтор Програми – Відділ фінансово-господарського забезпечення районної
ради.
5. Відповідальний виконавець Програми – Відділ соціально-економічного розвитку
району (написання проектів) та транскордонного співробітництва.
6. Учасники Програми – Пустомитівська районна рада, інші органи місцевого
самоврядування Пустомитівського району, районна державна адміністрація, інститути
державної влади, громадські організації.
7. Термін реалізації Програми – 2018-2020 роки.
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього –
650,0 тис. грн., у тому числі:
8.1. 2018 рік - 250,0 тис. грн. - кошти районного бюджету.
8.2. 2019 рік - 200,0 тис. грн. - кошти районного бюджету.
8.3. 2020 рік - 200,0 тис. грн. - кошти районного бюджету.Д
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Додаток 2
до Програми
Ресурсне забезпечення районної цільової програми
щодо організації та проведення протокольних та масових заходів Пустомитівської районної ради у 2018-2020 роках.
тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
Усього,

2018
рік
250,0

2019
рік
200,0

2020 рік
200,0

Усього витрат на
виконання
програми
650,0

250,0

200,0

200,0

650,0

у тому числі
обласний бюджет
районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети
бюджети сіл, селища, міста районного підпорядкування
кошти небюджетних джерел
Додаток 3
до Програми
Перелік заходів та показників районної цільової програми
щодо організації та проведення протокольних та масових заходів Пустомитівської районної ради у 2018-2020 роках.
Фінансування
№
з/п

Назва
завдання

Заходи та показники на
виконання завдання

Строк
виконання
заходу,
показника

Виконавці заходу,
показника

Джерела

Обсяги тис.,
грн.

Очікуваний
результат

2018; 2019; 2020
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Відділ соціально-

1

2

3

Забезпечення
прийомів
офіційних
делегацій.

Прийоми від голови
районної ради для офіційних Протягом
року
делегацій
(згідно з розпорядженнями
голови районної ради)

Забезпечення
організації та
проведення
прийомів з
нагоди
відзначення
свят
державного,
регіонального
та місцевого
значення

Прийоми від голови
районної ради з нагоди
відзначення державних свят,
визначних пам'ятних дат,
історичних подій
державного та місцевого
Протягом
значення
року
(згідно з окремими
програмами, затвердженими
головою районної ради та
розпорядженнями голови
районної ради)

Забезпечення
придбання
нагородної,
подарункової
та сувенірної
продукції

Придбання нагородної,
подарункової та сувенірної
продукції
(згідно з окремими
програмами, затвердженими
головою районної ради та
розпорядженнями голови
районної ради)

Протягом
року

економічного розвитку
району (написання проектів)
та транскордонного
співробітництва, відділ

фінансово-господарського
забезпечення районної
ради

Відділ соціальноекономічного розвитку
району (написання проектів)
та транскордонного
співробітництва , відділ

фінансово-господарського
забезпечення районної
ради

Відділ соціальноекономічного розвитку
району (написання проектів)
та транскордонного
співробітництва відділ
фінансово-господарського
забезпечення районної ради

Районний
бюджет

районний
бюджет

районний
бюджет

31,0; 30,0; 30,0

Проведення на
належному рівні
прийомів для
офіційних делегацій.
Налагодження
контактів та
співпраці

35,0; 50,0; 50,0

Проведення на
належному рівні
заходів із
відзначення
державних свят,
визначних пам'ятних
дат,історичних подій
державного,
регіонального та
місцевого значення.
Підвищення рівня
співпраці між
інститутами влади
та інститутами
громадянського
суспільства.

78.0; 30,0; 30,0

Презентація
Пустомитівського
району,
Пустомитівської
районної ради
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4

5

6

Забезпечення
друку та
придбання
презентаційної
та промоційної
продукції для
району

Замовлення та друк книжок,
календарів, відкриток,
виготовлення ручок та ін..
продукції з логотипом
Пустомитівського району

Забезпечення
придбання
квіткової
продукції

Придбання кошиків з
квітами, букетів, вінків
тощо (згідно з окремими
програмами, затвердженими
головою районної ради та
розпорядженнями голови
районної ради)

Транспортне
забезпечення

Оплата за надані
транспортні послуги під час
проведення заходів,
відряджень офіційних
делегацій районної ради,
затвердженими
розпорядженнями голови
районної ради)

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

Відділ соціальноекономічного розвитку
району (написання
проектів) та
транскордонного
співробітництва, відділ
фінансово-господарського
забезпечення районної
ради
Відділ соціальноекономічного розвитку
району (написання
проектів) та
транскордонного
співробітництва, відділ
фінансово-господарського
забезпечення районної
ради

Відділ соціальноекономічного розвитку
району (написання
проектів) та
транскордонного
співробітництва, відділ
фінансово-господарського
забезпечення районної
ради

Усього:
Заступник голови районної ради

районний
бюджет

46,0; 50,0; 50,0

Районний
бюджет

60,0; 10,0; 10,0

Районний
бюджет

0,0; 30,0; 30,0

Промоція
Пустомитівського
району,
Пустомитівської
районної ради
Проведення на
належному рівні
заходів із
відзначення
державних свят,
визначних пам'ятних
дат, історичних
подій державного,
регіонального та
місцевого значення,
інших заходів
Проведення на
належному рівні
заходів із
відзначення
державних свят,
визначних пам'ятних
дат, історичних
подій державного,
регіонального та
місцевого значення,
забезпечення
транспортом
офіційних делегацій
районної ради.

250,0;200,0;200,0

Іван Мудрий
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Проект рішення
Про затвердження «Районної Програми фінансової підтримки філії
«Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор» з утримання
автомобільних доріг загального користування в зимовий період в межах
Пустомитівського району на 2018-2019 роки».
Враховуючи викладене в листі Пустомитівської районної державної
адміністрації від 09.11.2018 №61-2491\0\2-18, керуючись підпунктом 16) пункту 1
статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997,
враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій від 09.11.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити «Районну Програму фінансової підтримки філії
«Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор» з утримання автомобільних
доріг загального користування в зимовий період в межах Пустомитівського
району на 2018-2019 роки», згідно з додатком.
2. Фінансовому управлінню районної держадміністрації (Л.Максим)
здійснювати фінансування вищезгаданої Програми згідно прийнятих рішень
районної ради щодо її фінансування.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).

Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток
до рішення районної ради
від 12.11.2018 №___

РАЙОННА ПРОГРАМА
фінансової підтримки філії «Пустомитівська ДЕД»
ДП «Львівський облавтодор» з утримання автомобільних доріг
загального користування в зимовий період в межах
Пустомитівського району на 2018-2019 роки
ПАСПОРТ
районної програми фінансової підтримки філії «Пустомитівська ДЕД» ДП
«Львівський облавтодор» з утримання автомобільних доріг загального
користування в зимовий період в межах Пустомитівського району
на 2018-2019 роки
Ініціатор розроблення Програми – філія «Пустомитівська ДЕД» ДП
«Львівський облавтодор».
1.2.
Дата, номер документа про затвердження Програми _______________________________________________________________________
1.1.

Розробник Програми –
облавтодор».
1.3.

філія «Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський

Відповідальний виконавець Програми – філія «Пустомитівська ДЕД»
ДП «Львівський облавтодор».
1.4.

1.5.

Термін реалізації Програми - 2018 – 2019 роки

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, грн
всього 85000 грн.
у тому числі :
коштів районного бюджету – 85000 грн.

1.6.

Вступ
Програма фінансової підтримки філії «Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський
облавтодор» з утримання доріг загального користування в зимовий період на 2018 –
2019 роки (далі - Програма) розроблена з урахуванням вимог Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»; Закону України «Про автомобільні дороги», Закону
України «Про дорожній рух», постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 №
198 „Про затвердження єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг,
вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони”, з метою
забезпечення безпеки учасників дорожнього руху на території району, підвищенню
рівня утримання та благоустрою об’єктів транспортної інфраструктури, оперативного
реагування на можливі надзвичайні ситуації природного характеру, пов’язані із значним
погіршенням погодних умов при сильних снігопадах, ожеледиці або снігових заметах.
На території району нараховується 442,6 км автомобільних доріг загального
користування, у тому числі:
- автомобільні дороги міжнародного значення – 53,4 км;
-автомобільні дороги загальнодержавного значення-46,9км;
- автомобільні дороги загального користування місцевого значення 342,3 км; (мережа
доріг загального користування, яка перебуває на балансі Служби автомобільних доріг
згідно додатку 1).
У зв’язку із недофінансуванням дорожніх підприємств Укравтодору з державного
бюджету, виникають проблеми із забезпеченням дорожніх служб паливно–мастильними
матеріалами, автозапчастинами для належної роботи з утримання доріг загального
користування в зимовий період та задовільних умов руху автотранспорту і безпеки
дорожнього руху на автошляхах району при несприятливих погодних умовах.
1. Мета Програми і шляхи її досягнення
Дана програма розроблена з метою забезпечення безпеки учасників дорожнього
руху, забезпечення належного утримання доріг загального користування на території
району в зимовий період протягом 2018-2019 років, підтримки функціонування та
поліпшення ефективності роботи філії «Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський
облавтодор», оперативне реагування на можливі надзвичайні ситуації природного
характеру, пов’язані із значним погіршенням погодних умов при сильних снігопадах,
ожеледиці або снігових заметах, забезпечення надійного транспортного сполучення
населених пунктів з районним та обласним центром.

2. Визначення відповідального виконавця Програми
Відповідальним виконавцем Програми визначено філію «Пустомитівська ДЕД»
ДП «Львівський облавтодор».

3. Фінансове забезпечення Програми
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
становить орієнтовно 85000 грн.
Фінансування заходів Програми передбачається за рахунок коштів районного
бюджету.

4.Очікуванні результатів
Дане рішення забезпечить створення сприятливих умов для покращення
забезпечення філії «Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор» паливномастильними матеріалами, автозапчастинами, що сприятиме поліпшенню утримання в
зимовий період доріг загального користування на території району, підвищенню безпеки
учасників дорожнього руху та рівня утримання та благоустрою об’єктів транспортної
інфраструктури, оперативному реагуванню на можливі надзвичайні ситуації природного
характеру, пов’язані із значним погіршенням погодних умов при сильних снігопадах,
ожеледиці або снігових заметах.
5. Координація та контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми покладається на районну комісію з питань
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства транспорту та
зв»язку Пустомитівської районної ради та відповідального виконавця програми.
Додаток: Заходи і завдання з виконання районної цільової Програми фінансової
підтримки філії «Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор» з утримання доріг
загального користування в зимовий період на 2018 – 2019 років на 2 арк. в 1 прим.

Додаток 1
Ресурсне забезпечення районної цільової Програми фінансової підтримки філії
«Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор» з утримання доріг загального
користування в осінньо-зимовий період на 2018 – 2019 роки
Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання Програми
Усього
у тому числі
районний бюджет

2018 рік

Усього витрат на виконання
Програми

85000 грн.

85000 грн.

85000 грн.

85000 грн.

Перелік завдань, заходів та показників районної цільової Програми на 2018 -2019 роки
№
з/п

Назва завдання

1.

Показники
виконання
один. виміру

заходу,

Придбання:
Автошин 320x508 – а/м 2 –шт.
(6850х2=13700грн.)
КРАЗ 6510 ВС50-76ВС
Акумуляторів 6СТ190 для 2- шт.
а/м КРАЗ 65055 ВС1- (3570х2=7140грн.)
59СМ

2

3

Перелік заходів завдання

Зміцнення
матеріальнотехнічної
бази
філії
«Пустомитівська ДЕД» ДП
«Львівський облавтодор»

Акумуляторів 6СТ190 для 2-шт.
(3570х2=7140грн.)
трактора Т-150 Т10-54
Автошин 320x508 для а/м
КРАЗ 5233 ВС72-11ВМ
Акумуляторів 6СТ190 для
а/м КРАЗ 5233 ВС7211ВМ

2 шт.
(6850х2=13700грн.)

Виконавець заходу,
показника

Фінансування
Джерела

Обсяги, грн.

Очікуваний результат

ДРП-1
філії
«Пустомитівська
ДЕД»
ДП
«Львівський
облавтодор» (Зимна
Вода)
ДРП-2 філії
«Пустомитівська
ДЕД» ДП
«Львівський
облавтодор»
(Винники)

районний
бюджет

84730

Придбання автошин,
акумуляторів для
безперебійної роботи
транспорту в осінньозимовий період.

1 шт.
(1x3570=3570 грн.)

Автошини 320x508 для
2 шт.
КРАЗ 6510ВС69662АХ
Автошини 320x508 для а/м (6850х2=13700грн.)
МАЗ5551 ВС11-96АХ
Автошини 10.00x20 для
2 шт.
а/м КАМАЗ53215 ВС17(6850х2=13700грн.)
32СТ
Акумулятор 6СТ90 для
автогрейдера ДЗК250 014- 2 шт.
(5040x2=10080грн)
61ЕА

ДРП-3 філії
«Пустомитівська
ДЕД» ДП
«Львівський
облавтодор»
(Пустомити)

1шт.
(2000x1=2000грн)

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:
Начальник філії «Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор»

І. Максимів

Проект рішення
Про надання одноразової матеріальної допомоги О.Ільків.
Враховуючи викладене в заяві мешканки Пустомитівського району
О.Ільків від 28.09.2018 (додається), 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 09.11.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати матеріальну допомогу за рахунок коштів районного бюджету
на 2018 рік мешканці смт. Щирець Пустомитівського району Ільків Ользі
Володимирівні, вдові загиблого на Майдані в м. Києві Героя України Богдана
Ільківа, в сумі 10,0 тис. грн., на покриття витрат на прийняття спадщини.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про внесення змін до рішень районної ради
Враховуючи викладене в пропозиціях Пустомитівської районної ради 08.11.2018
№07-вих-543 та висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій від 09.11.2018 року, керуючись статтею 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до підпункту 1.5. рішення районної ради від 25.04.2018 №482 «Про
спрямування обсягу вільного залишку коштів районного бюджету, що склався станом на 1 січня
2018 року», виклавши його в наступній редакції:
«1.5. Пустомитівській районній раді в сумі 850 000,00 грн.
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 3110 (придбання обладнання і предметів
довгострокового користування) – 850 000,00 грн. (для придбання службових автомобілів,
оргтехніки, тощо).»
2. Внести зміни до підпункт 1.9 рішення районної ради від 03.08.2018 року №512 «Про
спрямування обсягу вільного залишку коштів районного бюджету, що склався станом на 1 січня
2018 року», виклавши його в наступній редакції:
«1.9 Виділити субвенцію для обласного бюджету Львівської області по
ТПКВКМБ
3719730 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» в сумі 440 000,00 грн., а
саме:
КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів) в сумі
440 000,00 грн. (для виконання Програми щодо виділення коштів на виконання робіт по
поточному, поточному середньому та капітальному ремонтах, виготовлення проектнокошторисної документації, експертизи та на експлуатаційне утримання автомобільних доріг
загального користування та доріг комунальної власності на території Пустомитівського району
на 2018 рік (на проведення робіт з капітального ремонту, експертизи та проектновишукувальних робіт автомобільних доріг загального користування місцевого значення
С141254 Загір`я - Грабник (км 0+000 - км 1+560) – 140 000,0 грн., С141219 Загір`я - Суха
Долина – (Київ-Чоп) км (2+500 – км 7+216) – 205 000,0 грн., С141260 (Давидів – Товщів –
Бібрка) – Селисько (км 0+000 – км 1+074) – 95 000,0 грн.).»
3. Внести зміни до пункту 1 рішення районної ради від 03.08.2018 року №512 «Про
спрямування обсягу вільного залишку коштів районного бюджету, що склався станом на 1 січня
2018 року», доповнивши його підпунктом 1.12 наступного змісту:
«1.12 Районній державній адміністрації КПКВКМБ 0217461 КЕКВ 2281 (дослідження і
розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм) в сумі
30 000,0 тис грн. на виконання Програми щодо виділення коштів на виконання робіт по
поточному, поточному середньому та капітальному ремонтах, виготовлення проектнокошторисної документації, експертизи та на експлуатаційне утримання автомобільних доріг
загального користування та доріг комунальної власності на території Пустомитівського району
на 2018 рік (для Служби автомобільних доріг у Львівській області на проведення робіт з
поточного середнього ремонту, експертизи та проектно-вишукувальних робіт, саме
поточний середній ремонт для облаштування перехідно-швидкісної смуги розгону на км
4+750 автомобільної дороги державного значення Західний обхід м. Львова, Львівської
області).»
4. Внести зміни до рішення районної ради від 19.10.2018 року №551 «Про внесення змін
до рішень районної ради», а саме: вважати пункт 3 даного рішення таким, що втратив чинність.
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-жовтень 2018 року та внесення змін до його показників.
Розглянувши на підставі підпункту 28) пункту 1 статті 43 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" звіт Пустомитівської районної
державної адміністрації про виконання районного бюджету Пустомитівського
району за січень – жовтень 2018 року, враховуючи пропозиції Пустомитівської
районної державної адміністрації по розподілу коштів районного бюджету від
06.11.2018 №61-2459/0/2-18 та висновок постійної комісії районної ради з
питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 09.11.2018, керуючись
статтями 78, 80 Бюджетного кодексу України, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію Пустомитівської районної державної адміністрації про
виконання районного бюджету Пустомитівського району за січень – жовтень
2018 року прийняти до відома:
по доходах – в сумі 769 578,40 тис. грн. згідно з додатком №1.
по видатках – в сумі 745 514,3 тис. грн. згідно з додатком №2.
2. Внести зміни до показників районного бюджету Пустомитівського
району в межах бюджетних призначень на 2018 рік, а саме:
2.1. По відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації:
КПКВК 0611020 – «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»
Зменшити асигнування: КЕКВ 2275 в сумі 21 000,00 грн.
КПКВК 0611150 – «Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів та інші заходи в галузі освіти»:
Зменшити асигнування: КЕКВ 2210 в сумі 10 000,00 грн.
КЕКВ 2240 в сумі 10 000,00 грн.
Збільшити асигнування: КЕКВ 2111 в сумі 39 000,00 грн.
КЕКВ 2120 в сумі 2 000,00 грн.
КПКВК 0611161 – «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти»:
Зменшити асигнування: КЕКВ 2210 в сумі 15 000,00 грн.
КЕКВ 2240 в сумі 15 000,00 грн.
Збільшити асигнування: КЕКВ 3110 в сумі 30 000,00 грн.
2.2. в план використання бюджетних коштів по комунальному
підприємству «Соціальні гарантії» по КПКВК 0813241 КЕКВ 2610:
Зменшити асигнування: вода – 9000,00 грн., електроенергія – 20 000,00
грн., природній газ – 49 000,00 грн., послуги (крім комунальних) – 220 000,00
грн.
Збільшити асигнування: оплата праці – 245 000,00 грн., нарахування на
зарплату – 53 000,00 грн.
2.3. По Пустомитівській районній раді, а саме:
Зменшити асигнування:
ТПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2240 в сумі
ТПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2250 в сумі
ТПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2282 в сумі

210000,00 грн.
3000,00 грн.
3000,00 грн.

ТПКВКМБ 0110150
ТПКВКМБ 0110150
ТПКВКМБ 0110150
ТПКВКМБ 0110150
ТПКВКМБ 0117680
ТПКВКМБ 0110180
ТПКВКМБ 0117340

КЕКВ 2800 в сумі
КЕКВ 2273 в сумі
КЕКВ 3132 в сумі
КЕКВ 3110 в сумі
КЕКВ 2800 в сумі
КЕКВ 2730 в сумі
КЕКВ 3143 в сумі

7200,00 грн.
30000,00 грн.
34800,00 грн.
25000,00грн.
5000,00грн.
1400,00грн.
102600,00грн.

Збільшити асигнування:
ТПКВКМБ 0110180 – 80 000,00 грн. (в т.ч. КЕКВ 2210 – 50 000,00 грн., КЕКВ
2240 – 30 000,00 грн. на придбання подарунків та проведення святкових заходів для
дітей загиблих під час Революції Гідності загиблих в АТО, учасників АТО та бійців
добровольчих формувань, які отримали посвідчення бійця-добровольця АТО.
ТПКВКМБ 0110180 КЕКВ 2210 в сумі 29 000,00 грн. на фінансування
«Районної цільової програми щодо організації та проведення протокольних і масових
заходів Пустомитівської районної ради у 2018 - 2020 роках».
ТПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2111 в сумі 313000,00 грн.

3. Збільшити доходну (КДК 41053900) районного бюджету в сумі
465 470,00 грн., за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету, виділених з
інших місцевих бюджетів згідно з додатком №3.
Збільшити відповідно до пункту 3 даного рішення розмір видаткової
частини районного бюджету Пустомитівського району на 2018 рік КП
«Пустомитівській ЦРЛ» та відділу культури Пустомитівської РДА на
фінансування заходів, наведених у додатку №3.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток №3
до рішення районної ради
від 12 листопада 2018 №___
Розподіл іншої субвенції з місцевого бюджету, отриманих від інших місцевих
бюджетів
№
п/п
1

2

Назва органу
місцевого
самоврядування
Містківська
сільська рада (від
22.09.2018 №740)
Мурованська
сільська рада ОТГ
(від 28.08.2018
№693 та від
31.10.2018 №812)

Всього

Сума
субвенції,
грн.
35 970,00

КЕКВ 2620

КЕКВ
3220

Призначення

35 970,00

0

КП «Пустомитівській
ЦРЛ» КПКВК 3712112
КЕКВ 3210

429 500,00

429 500,00

0

Відділу культури
Пустомитівської РДА
КПКВК 1011100
КЕКВ 2111 –
356 693,56 грн.,
КЕКВ 2120 –
72806,44 грн.

465 470,00

465 470,00

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління РДА

0

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №1
до рішення районної ради
від 12.11.2018р.№___

Поступлення доходів до районного бюджету Пустомитівського району за
січень-жовтень місяць 2018 року
тис.грн

1

Затв.план
на рік

уточ.план на січеньжовтень місяць

Факт за
січеньжовтень
місяць

2

3

4

Доходи загального фонду

% до плану
на рік

% до плану на
січень-жовтень
місяць

5

6

Податок на доходи фізичних осіб
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та
іншого майна
Частина чистого прибутку госп. організацій
Орендна плата за водні об"єкти , що надаються в
користування на умовах оренди
Адміністративний збір
Податок на прибуток
Плата за розміщ. тимчасово вільних коштів
Інші надходження

122030,3

113653,5

120445,6

98,7

106,0

34,0
21,0

28,0
18,0

18,1
66,0

53,2
314,3

64,6
366,7

2,0

1,5

8,0

6,0

#ДЕЛ/0!
0,0

#ДЕЛ/0!
0,0

3,0

1,9

1281,5
141,0

4700,0

7421,1

Разом доходів

122098,3

113708,9

121977,5

99,9

107,3

Офіційні трансферти

712468,2

660705,6

638647,1

89,6

96,7

Базова дотація
Додаткова дотація
Медична субвенція
Субвенції з місцевого бюджету
Освітня субвенція
Субвенція по соціальному захисту
Інші субвенції

16845,1
14837,0
50946,0
35095,7
118493,5
470676,3
5574,6

14037,5
11622,3
50130,6
38807,3
99771,5
429734,7
16601,7

14037,5
11622,3
50130,6
37583,9
99771,5
412174,7
13326,6

83,3
78,3
98,4
107,1
84,2
87,6
244,9
244,9
131,6
91,8

100,0
100,0
100,0
96,8
100,0
95,9
80,3
98,3
158,0
98,2

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

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

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління

25,3

3656,6

9109,2

8953,8

3656,6
838223,1

3047,2
783523,7

4813,2
769578,4

Іван Мудрий
Любомир Максим

Поступлення доходів до районного бюджету Пустомитівського району за січень-липень 2007року
тис.грн.

Затверд.
по бюджету на

Доходи загального фонду
І. Доходи, закріплені за місцевими
бюджетами
Податок на доходи фізичних осіб
Фіксований податок на доходи фізичних осіб
від підприємницької діяльності
Плата за землю
Податок на прибуток
Адміністративні штрафи та санкції
ІІ. Доходи місцевих бюджетів, що не
враховуються при визначенні трансфертів
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна
Інші надходження
Разом доходів
Офіційні трансферти
Дотації вирівнювання , що одержуються з
державного бюджету
Додаткова дотація
Субвенція на ст.57
Субвенція на інвест.проекти
Субвенція на передачу житлов.фонду
Сувенція на с/г
Інша субвенція
Субвенція на здійснення програм по
соціальному захисту
Кошти , що надходять до районного бюджету
з міст та сіл району
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

ВСЬОГО ДОХОДІВ

Начальник фінансового управління

Уточ.
план на
січень

Факт за

% до
січень затвердж.
липень
плану

на рік

% до уточ
плану на
січень

2007

липень

14798,5
14434,3

9795,4
9597,1

11914,9
11647,9

80,5
80,7

121,6
121,4

100,0
260,0
4,0
0,2

58,1
137,8
2,3
0,1

64,9
187,2
14,9

64,9
72,0
372,5
0,0

111,7
135,8
647,8
0,0

7,0

4,1

9,7

138,6

236,6

7,0

4,1

6,1
3,6

87,1

148,8
0,0

14805,5

9799,5

11924,6

80,5

121,7

52626,8

31706,1
2025,7
504,5
980,0
313,7
73,1
70,9

30171,8
2025,7
504,5
970,0
210,0
38,8
39,3

57,3

95,2
100,0
100,0
99,0
66,9
53,1
55,4

31103,1

15637,0

12389,9

39,8

79,2

4042,6

2206,6

2729,3

67,5

123,7

721,0

2241,2

0,0

0,0

103299,0

65558,3

59,1

93,1

61003,9

липень

Л.Максим

Виконавець: Н.Гавриш , 4-13-71

Додаток №2
до рішення районної ради
від 12.11.2018р.№___

Видатки
районного бюджету по Пустомитівському району
за січень-жовтень 2018 р.

1
1. Державне управління
в.т.ч. органи місцевого самовряд.

Затверджено
по бюд-ту на
2018р.

Уточн. план на
2018

2

3

3. Охорона здоров»я
4. Соц.захист всього, в тому числі:
- районний центр служби для молоді
- молодіжні програми

Виконано
за січеньжовтень
2018р.

6145,6

6386,6

5719,0

4
5101,2

6145,6

5716,6

5049,0

670,0
208920,4
90753,4

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

5

6
83,0

79,9

4576,3

74,5

80,1

670,0

524,9

0,0

78,3

213097,2

182532,3

148796,2

71,2

69,8

84790,2

72272,2

79,6

70,7

17625,2

102165,4
350 0
20322,3

17727,9

14993,7

85,1

73,8

2033,9

2263,9

1928,1

1679,0

82,6

74,2

99,0

99,0

79,6

33,7

34,0

34,0

74,7

74,7

Інша діяльність у сфері державного управл.
2. Освіта

план на
вказаний
період

- територіальний центр

8810,0

8810,0

7431,8

6581,0

КП "Соціальні гарантії"

2585,0

2585,0

2146,0

1706,1

66,0

66,0

центр соціальної реабілітації дітей -інвалідів .

1078,2

882,6
1740,9

30,0

1088,0

929,9
2144,6

36,4

- одноразова матеріальна допомога

1066,2
2158,2

160,0

80,7

131,0

131,0

109,1

99,3

75,8

75,8

900,0

999,4

816,3

361,5

40,2

36,2

200,0

200,0

200,0

199,4

99,7

99,7

75,4

75,4

180,0

180,0

180,0

135,7

155,0

155,0

137,0

130,1

83,9

83,9

56,5

56,5

33,1

70,0

70,0

48,3

50,0

50,0

50,0

1203,0

1203,0

1171,0

280,0

280,0

233,0

134,7

- надвишка по догляду за інвалідом І-ї групи

14,0

14,0

12,0

- відшкодування фонду соціал. страхуван.від
несщасних випадків на виробництві.

1,1

1,1

компенсація фізичним особам які надають
соціальні послуги
пільги з місцевого бюджету згідно рішення
обласної ради
-адресна допомога воїнам УПА та політв. для
вирішен. питань ЖКП.
адресна допомога особам, які постраждали від
Чорнобильської катастрофи
саннаторно курортні путівкии учасникам
ВВВ,вдовам.
Заходи державної політики з питань сімї
фінансова підтримка громадських організацій
інвалідів і ветеранів

70,0

компенсаційні витрати на пільгловий проїзд
залізничним транспортом
компенсаційні витрати на пільгловий проїзд
автомобільним транспортом

69,0

69,0

0,0

100,0

0,0

97,3

48,1

48,1

6,5

46,4

46,4

1,0

0,8

72,7

72,7

пільги окремим категоріям ,послуги звязку

5. Культура

58,6

24634,4

26937,5

22792,1

21165,1

85,9

78,6

6. Засоби масової інформації в т.ч.

630,0

630,0

525,0

505,1

80,2

80,2

- преса

630,0

630,0

525,0

505,1

80,2

80,2

7. Фізкультура і спорт

3192,0

3190,1

2702,5

2475,0

77,5

77,6

в т.ч.: ДЮСШ

1379,0

1309,1

1096,5

1050,8

76,2

80,3

-ФСТ «Колос»

200,0

200,0

168,0

158,2

79,1

79,1

1493,0

1508,0

1274,0

1157,6

77,5

76,8

53,0

53,0

53,0

120,0

111,0

55,4

46,2

46,2

2155,0

2155,0

2050,0

0,0

95,1

30,0

30,0

6,3

21,0

21,0

210,0

210,0

171,9

100,0

100,0

- спортивна школа "Тризуб" "Надія"
підтримка спорту вищих досягнень
-відділ молоді і спорту

120,0

8,Членські внески до асоціації
9. Послуги з економічної діяльності

30,0

Заходи з енергозбереження
9. Матеріальний резерв району

50,0

100,0

81,9
0,0

1
12 Резервний фонд

Затверджено
по бюд-ту на
2018р.

Уточн. план на
2018

2

3
5000,0

600,0

5,3

5,3

105,0

105,0

500,0

770,0

770,0

Інша дотація з місцевого бюджету

357481,0

376704,4

7364,9

100,0

0,0

0,0

770,0

154,0

100,0

320764,3

268312,0

75,1

71,2

1292,9

1292,9

842,4

11,4

65,2

4967,0

4258,0

3602,1

72,5

5043,0

4938,1

3130,2

62,1

650,0

540,0

167,9

25,8

3785,0

3785,0

3785,0

100,0

469070,6

500809,7

429080,3

411521,4

91,5

82,2

179500,0

178195,0

139175,5

121908,3

67,9

68,4

1373,6

1373,6

1120,0

828,3

60,3

60,3

288197,0

321241,1

288784,8

288784,8

100,2

89,9

834566,5

893252,0

764658,6

691361,0

82,8

77,4

3656,6

78858,9

78209,5

54153,3

1481,0

68,7

838223,1

972110,9

842868,1

745514,3

88,9

76,7

650,0

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету)

Виплату допомоги сім’ям з дітьми ,
малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам
Виплата державної соціальної допомоги на
діте сиріт та дітей позбавлення батьківського
піклування
Надання пільг та житлових субсидій
населенню

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

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління

6

0,0

Інша субвенція з місцевого бюджету

Видатки за рахунок субвенції державного
бюджету на соц. захист

5

0,0

Субвенція з місцевого бюджетуна на
здійснення автомобільних доріх загального
користування

Субвенція з місцевого бюджетуна
здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоровяза рахунок коштів медич.
субвенції державному бюджету)

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

0,0

проектування ,реставрація та охорона
памяток архітектури

Разом видатків

Виконано
за січеньжовтень
2018р.
4

600,0

13.Реалізація програм в галузі лісового
продовольства

14.Реалізація програм в галузі с/господ..

план на
вказаний
період

5,3

Іван Мудрий
Любомир Максим

Проект рішення
Про спрямування коштів загального фонду районного бюджету за
рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету.
Розглянувши пропозиції Пустомитівської районної державної
адміністрації по розподілу коштів районного бюджету від 06.11.2018 №612459/0/2-18, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 09.11.2018, керуючись статтею
78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17) частини 1 статті 43 та частиною
1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні, районна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Збільшити доходну частину районного бюджету Пустомитівського
району на 2018 рік за кодом бюджетної класифікації 11010000 «Податок та
збір на доходи фізичних осіб» в сумі 6 521 018,00 грн., а також, на вказану
суму – видаткову частину районного бюджету, а саме:
1.1. Органам місцевого самоврядування в сумі 1 513 936,00 грн., а саме:
КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 3220
(капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів) на
виконання «Програми вдосконалення управління територіальним розвитком у
Пустомитівському районі на 2018 рік» - 1110 000,00 грн.
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» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам
державного управління інших рівнів) в сумі 403 936,00 грн. Обласному
бюджету Львівської області для виконання Програми щодо виділення коштів
на виконання робіт по поточному середньому та капітальному ремонтах,
виготовлення проектно-кошторисної документації, експертизи та на
експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування та
доріг комунальної власності на території Пустомитівського району на 2018 рік
(на виконання авторського нагляду на капітальний ремонт автомобільних
доріг загального користування місцевого значення С141221 Верхня Білка –
Острів, км 0+000 – км 2+000 – 12 312,00 грн., С141203 Львів – Сухоріччя, км
11+900 – км 16+700 – 12 312,00 грн., С141247 Гаї – Звенигород, 0+000 – км
2+000 – 12 312,00 грн., на проведення коригування проектно-кошторисної
документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального
користування місцевого значення С141242 (Київ-Чоп) – Гаї – Острів, км
4+800-км 14+800 – 160 000,00 грн., та на виконання робіт з капітального
ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення
С141219 Загір`я - Суха Долина - (Київ-Чоп), км 2+500 – км 7+216 – 207 000,00
грн.).

1.2. Відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації в сумі
2 845 196,00 грн.:
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 956 796,00 грн., в т.ч.:
КЕКВ 2111 – 620 000,00 грн.
КЕКВ 2120 – 136 000,00 грн.
КЕКВ 3132 – 139 164,00 грн. (Капітальний ремонт фасадів з
влаштуванням теплоізоляції зовнішніх стін Старосільської ЗОШ» в сумі 33
164,00 грн.; на облаштування спортивного майданчика з штучним покриттям
в с.Борщовичі 106 000,00 грн.)
КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ
3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» на об'єкт «Реконструкція
системи енергопостачання в Старосільській ЗОШ» в сумі 49 800,00 грн.
КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ
3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» на об'єкт «Реконструкція
шатрового даху з утепленням горища Старосільської ЗОШ» в сумі 11 832,00
грн.
КПКВК 0611010 «Дошкільна освіта» в сумі 1 888 400,00 грн., в т.ч.:
КЕКВ 2111 – 1 548 400,00 грн.
КЕКВ 2120 – 340 000,00 грн.
1.3. Відділу культури Пустомитівської райдержадміністрації в сумі
1 880 886,00 грн., а саме:
КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) – 668309,00 грн., саме:
НД с. Коцурів
- 113 050 ,0 грн.;
НД с. Гринів
- 128 055,0 грн.;
НД с. Наварія
- 222 000,0 грн.;
НД с. Ст. Село №2 - 205 204,0 грн.
КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання» КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) – 930 000,00 грн.
(капітальний ремонт Оброшино ДМШ).
КПКВК 1017324 «Будівництво установ та закладів культури»
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація) - 58 577,00 грн. (НД с.
Старе Село №1 (реконструкція системи опалення).
КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»
КЕКВ 2274 (оплата природного газу) – 199 000,00 грн.
КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання» в сумі 15 000,00 грн.
КЕКВ 2274 (оплата природного газу) – 10 000,0 грн.
КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) – 5 000,0 грн.
КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»
КЕКВ 2273 (оплата електроенергії)
– 5 000,0 грн.

КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв та виставок»
КЕКВ 2273 (оплата електроенергії)
– 5 000,0 грн.
1.4. Збільшити асигнування управлінню соціального захисту населення
КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення» КЕКВ 2730 (Інші виплати населенню) Ільків Ользі
Володимирівні, вдові загиблого на Майдані в м. Києві Героя України Богдана
Ільківа, в сумі 10 000,0 грн., на покриття витрат на прийняття спадщини.
1.5. Збільшити асигнування Ставчанській сільській раді по КПКВК
3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»: КЕКВ 3220 (капітальні
трансферти органам державного управління інших рівнів) – 100 000,00 грн.
(на проведення благоустрію території амін.будинку Ставчанської сільської
ради).
1.6. Збільшити асигнування Містьківській сільській раді КПКВК
3719720 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних
проектів» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління
інших рівнів)
в сумі 36 000,00 грн. (на реалізацію мікропроекту
«Реконструкція вуличного освітлення в с.Містки по вул.Центральній»).
1.7. Збільшити асигнування Борщовицькій сільській раді КПКВК
3719150 «Інші дотації з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 (поточні трансферти
органам державного управління інших рівнів) в сумі 50 000,00 грн. (на
виплату захищених статей).
1.8. Збільшити асигнування Пустомитівській районній державній
адміністрації в сумі 85 000,0 тис. грн. на виконання «Районної Програми
фінансової підтримки філії «Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський
облавтодор» з утримання автомобільних доріг загального користування в
зимовий період в межах Пустомитівського району на 2018-2019 роки»,
затвердженої рішенням районної ради від 12.11.2018р. №____
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 призначення К.Прус директором Комунального закладу
Пустомитівської районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр».
Розглянувши викладене в протоколі конкурсної комісії від 26.10.2018 №1,
заяву К.Прус від 08.11.2018, керуючись підпунктом 20) пункту 1 статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997,
Законом України «Про освіту», Постановою Кабінету Міністрів України від
12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний
центр», відповідно до підпункту 5.1 пункту 5 Положення про Комунальний
заклад Пустомитівської районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр»,
затвердженого рішенням районної ради від 30.03.2018 №467, враховуючи
висновок постійної комісії районної ради з питань освіти, науки, релігії,
національного і духовного відродження, інформаційної політики та свободи
слова, від 09.11.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Призначити з 12.11.2018 Прус Катерину Богданівну директором
Комунального закладу Пустомитівської районної ради «Інклюзивно-ресурсний
центр».
2. Доручити голові районної ради Гичці Галині Григорівні укласти
контракт з директором Комунального закладу Пустомитівської районної ради
«Інклюзивно-ресурсний центр» Прус Катериною Богданівною терміном на 3
роки.
3. 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

