Проект рішення
Про порядок денний 42-ї чергової сесії
Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 42-ї чергової сесії :
1. Про звернення Пустомитівської районої ради до керуючого Львівською
єпархією УПЦ (МП) – архієпископа Львівського і Галицького Філарета.
2. Про звернення Пустомитівської районної ради до Національної академії
аграрних наук України.
3. Про затвердження окремих районних цільових програм на 2018 рік в
новій редакції.
4. Про внесення змін до рішення районної ради від 03.08.2018 №512 «Про
спрямування обсягу вільного залишку коштів районного бюджету, що склався
станом на 1 січня 2018 року».
5. Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січеньлистопад 2018 року та внесення змін до його показників в межах бюджетних
призначень на 2018 рік.
6. Про діяльність голови районної ради у звітному періоді.
7. Різне.

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект
Керуючому Львівською єпархією
УПЦ (МП) - архієпископу Львівському
і Галицькому Філарету
Звернення
Ваше Високопреосвященство!
Православна громада Пустомитівщини з великою увагою стежить за
діалогом між ієрархами про створення в Україні Помісної Православної
Церкви. Сьогодні громадяни України, як ніколи до того, наблизилися до
заповітної мрії багатьох попередніх поколінь - об'єднати українців не тільки в
межах однієї держави, але й у Єдиній Помісній Церкві. Наші предки
проливали кров за єдність та незалежність України. На жаль, ця боротьба
триває і досі. Святий обов'язок кожного громадянина України - зробити все
від нього залежне, щоб у суверенній державі постала Помісна Православна
Церква.
Тільки об’єднані однією вірою українці зможуть подолати зовнішніх і
внутрішніх ворогів. Тому категоричний виступ окремих ієрархів УПЦ проти
надання Томосу та створення Помісної Церкви свідчить про те, що вони
відірвані від народу, від його болю і страждань. Такі ієрархи керуються не
прагненням об'єднати вірних Православної Церкви України, а цілком іншим деструктивними вказівками з Москви. Усім свідомо мислячим людям варто
задуматись: якщо Верховною Радою України офіційно визнано Росію
країною – агресором, то робити щось на догоду Москві - це злочин проти
власної держави, проти рідного народу. А Церква - як найвища духовна
інституція в суспільстві - неодмінно має бути з народом, тому зазначена
позиція окремих ієрархів має антиукраїнський характер і здійснюється
всупереч волі українських вірних.
Ми, депутати Пустомитівської районної ради Львівської області,
впевнені, що Ви знайдете в собі сили та публічно заявите про підтримку ідеї
об'єднання всіх вірних у Єдиній Помісній Православній Церкві.
Очевидно, що Кремль використовує українське православ'я як один із
інструментів гібридної війни. Уже зараз лунають тривожні експертні оцінки,
що нагнітання Росією вказаної ситуації є черговим етапом військової
експансії проти нашої держави, метою чого є здійснити штучний розкол
України - у цей раз за релігійною ознакою, а також відволікти увагу світової
спільноти від російської збройної агресії.
Українці четвертий рік поспіль ведуть боротьбу з Росією. За цей час
наш народ проявив неабияку силу духу, мужність і непохитність віри, ми
утвердили себе як цивілізований європейський народ. Церква має бути з
народом, правда - на боці українського народу. Тому вірні УПЦ мають
моральне й духовне право вимагати від Вас, Ваше Високопреосвященство,
виконати народну волю - підтримати надання Томосу.
Прийнято на 42-й черговій сесії Пустомитівської районної ради Львівської
області 7-го демократичного скликання 07.12.2018 року.
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект
Президенту Національної академії
аграрних наук України,
доктору сільськогосподарських наук,
академіку НААН
Гадзалу Я.М.
Звернення
Шановний Ярославе Михайловичу!
На території Ставчанської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області знаходиться озеро площею 16 га, яке документально є частиною
зрошувальної системи Державного підприємства «Дослідне господарство
«Оброшине» Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН».
Депутати Ставчанської сільської ради зверталися до зазначеного
господарства про передачу озера на баланс сільської ради, але їм було відмовлено,
у зв’язку з тим, що озеро є резервуаром цілісної гідротехнічної споруди.
Депутатський корпус Пустомитівської районної ради Львівської області вже
звертався до Національної академії аграрних наук України, у підпорядкуванні якої
знаходиться озеро, щодо передачі його на баланс Ставчанської сільської ради.
У своєму листі-відповіді за підписом в.о. віце - президента Гладія М.В. від
09.02.2018 №1-6-1/33 НААН України зазначає, що передати на баланс Ставчанської
ради резервуар води немає можливості, так як резервуар є частиною цілісного
гідротехнічної споруди.
Однак, Пустомитівській районній раді стало відомо, що 29.10.2018 ЗахідноУкраїнська регіональна агропромислова біржа (ЗУРАБ) (Україна, 79018, м. Львів,
вул. Залізнична, 16) на замовлення Державного підприємства «Дослідне
господарство «Оброшине» Інституту сільського господарства Карпатського регіону
Національної академії аграрних наук України», провела відкриті публічні торги
(аукціон) щодо продажу майна, що перебуває у державній власності, а саме: назва
лоту «Будівля насосної станції літ. Б-1 заг. пл. 78,3 м. кв. Одноповерхова, стіни –
цегляні, перекриття – з/бетон, покрівля – толь, електрика. Не експлуатується з 80- х
років. Будівля розташована на земельній ділянці пл.. 464 кв. м. Кадастровий номер
4623687000:04:000:0002,
Місцезнаходження:
81118,
Львівська
обл.
Пустомитівський р-н. с. Ставчани вул. Львівська, 12.». Відтак, можна дійти
висновку, що, на сьогоднішній день, вищезазначена водойма не є частиною цілісної
гідротехнічної споруди, і може бути відокремлена та передана на баланс
Ставчанської сільської ради.
З огляду на повторне звернення від депутатів Ставчанської сільської ради до
Пустомитівської районної ради, просимо Вас розглянути дане питання та
посприяти у передачі озера площею 16 га, яке знаходиться на території
Ставчанської сільської ради Пустомитівського району Львівської області, на баланс
Ставчанської сільської ради, що позитивно вплине на соціально-економічний
розвиток населених пунктів, які входять до її складу.
Прийнято на 42-й черговій сесії Пустомитівської районної ради Львівської
області 07.12.2018.
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження окремих районних цільових програм
на 2018 рік 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 05.12.2018, 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 пп. 1.1.22 п.1
рішення районної ради від 22.12.2017 №412 (зі змінами та доповненнями,
внесеними рішеннями районної ради від 02.02.2018 №428, 30.03.2018 №461 та
від 12.11.2018 №581), згідно з додатком №1.
1.2. Програму вдосконалення управління територіальним розвитком у
Пустомитівському районі на 2018 рік, затверджену пп. 1.1.30 п.1 рішення
районної ради від 22.12.2017 №412 «Про затвердження цільових програм на
2018 рік», згідно з додатком №2.
1.2. Програму підтримки органів державної виконавчої влади у
Пустомитівському районі на 2018 рік, затверджену пп. 1.1.33 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, 31.08.2018 №539 та від 19.10.2018
№549), згідно з додатком №3.
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 07.12.2018 №___
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
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
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
Попеляни км 0+946 р. Щирка с. Лани

7

С141207

Пустомити м.Пустомити

8

С141212

Давидів-Товщів-Бібрка км 0+415 потік с. Давидів

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

Містки

км

0+638

до

с.

50,0

р.Ставчанка

50,0

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
Попеляни (на ділянці під`їзд до с. Попеляни)

17

С141232

Журавники-Тарасівка

10,0

РАЗОМ

650,0

с.

10,0

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
7+216

412,0

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 перехідношвидкісної смуги розгону на км 4+750)

30,0

2

М11

Львів-Шегині, Західний обхід м. Львова
(освітлення транспортної розв’язки типу кільце на
перетині
автомобільних
доріг
загального
користування державного значення Львів-Шегині та
Західний обхід м. Львова

100,0

РАЗОМ

130,0

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

2. Розробник Програми

рішення сесії Пустомитівської районної
ради
«Про районний бюджет Пустомитівського
району на 2018 рік» від 22 грудня 2017 р.
2017 р. №417
Пустомитівська райдержадміністрація

3. Виконавець Програми

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

4. Термін реалізації Програми

2018 рік

5. Прогнозні обсяги та джерела

Районний бюджет 1993,936 тис. грн.

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

Іван Мудрий

Олена Стасюк

Додаток №2
до рішення районної ради
від 07.12.2018 №___
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

10,0
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

693,75

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

Додаток №3
до рішення районної ради
від 07.12.2018 №___

ПРОГРАМА
Вдосконалення управління територіальним розвитком у
Пустомитівському районі
на 2018 рік
ЗМІСТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Визначення проблеми
Мета Програми
Відповідальні виконавці Програми
Фінансування Програми
Координація, контроль та порядок виконання Програми
Очікувані результати виконання Програми

1
3
3
3
4
5

7.

Паспорт районної цільової програми

6

8.

Ресурсне забезпечення Програми на 2018 рік

6

1.
Визначення проблеми
Сучасні умови глобального світового середовища в якому перебуває
Україна висуває перед нею цілу низку проблем та завдань, що потребують
вирішення у найближчий час. Одним з напрямів державного та регіонального
управління є децентралізація влади та формування нового формату балансу
відносин між центральними органами управління держави та новоутвореними
органами територіального управління. Враховуючи позитивний світовий досвід
децентралізованого управління на державному та регіональному рівнях,
необхідно відзначити цілий ряд об’єктивних та суб’єктивних проблем, які
виникають під час перехідного періоду. Недосконалість існуючої системи
державного управління повинна усунути адміністративна реформа, ключовим
елементом якої є децентралізація, що покликана сприяти розв’язанню кризи
неефективності влади.
Основне призначення влади – це задоволення публічних потреб людей
через створювані владою органи, установи, підприємства й організації, а
головним критерієм ефективності діяльності влади є якість задоволення
публічних потреб населення.

Підвищення якості життя людей у поєднанні зі створенням належних
умов для реалізації інноваційної моделі економічного зростання, досягнення і
перетворення високих стандартів якості життя у потужний чинник
конкурентоспроможності – одне з основних завдань децентралізації.
Процес децентралізації дозволяє стабілізувати соціально-економічну
ситуацію, подолати суперечності між центром, регіонами та територіальними
громадами. Серед головних переваг – можливість надавати якісні
адміністративні послуги громадянам та ефективно використовувати бюджетні
кошти. Разом з тим, щоб утримати успіх децентралізації, необхідно й надалі
впроваджувати в громадах секторальні реформи. Децентралізація має стати
каталізатором освітньої, медичної, культурної та житлово-комунальної реформ.
Одним з основних напрямків стратегії розвитку Пустомитівського району
на період до 2025 року є вдосконалення управління територіальним розвитком,
який спрямований на сприяння у формуванні дієздатних територіальних
громад, які б володіли відповідними ресурсами, територією та об’єктами
соціальної інфраструктури, необхідними для ефективного виконання
покладених на їхні органи місцевого самоврядування завдань та функцій.
Даний напрям передбачає створення належних умов для:
передачі функцій виконавчої влади від місцевих адміністрацій
виконавчим органам рад відповідного рівня;
забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова
ефективної системи територіальної організації влади;
реалізація положень Європейської хартії місцевого самоврядування,
принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого
самоврядування
Законом України "Про Державний бюджет України" визначається обсяг
субвенції для об’єднаних територіальних громад, який спрямовується з
державного бюджету для фінансування об’єктів інфраструктури згідно з
планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади. Окрім
цього, фінансовий ресурс на будівництво, реконструкцію, ремонти й утримання
об’єктів інфраструктури може здійснюватись за рахунок обласних програм.
Проте наявні фінансові ресурси можуть не забезпечити у повній мірі
фінансування усіх потреб які виникають у процесі діяльності новостворених
громад. Програма вдосконалення управління територіальним розвитком у
Пустомитівському районі на 2018 рік забезпечить покращення інфраструктури
громади, умов проживання для населення та сприятиме у формуванні
дієздатних об’єднаних територіальних громад шляхом надання фінансової
підтримки.

Програма
повністю
узгоджується
із
Стратегією
розвитку
Пустомитівського району на період до 2025 року і забезпечує досягнення
стратегічної цілі 2: "Нова якість життя громад" та операційної цілі 2.1:
"Вдосконалення управління територіальним розвитком».
2. Мета Програми
Забезпечення формування якісної інфраструктури та створення
сприятливих умов для подальшого розвитку об’єднаних територіальних громад
шляхом надання фінансової підтримки на будівництво, реконструкцію,
капітальний та поточний ремонти, виготовлення проектно-кошторисної
документації, експертизи об’єктів соціально-культурної сфери, а саме: шкіл,
дитячих навчальних закладів, народних домів, бібліотек, музичних шкіл,
музеїв, ФАПів, АЗПСМ, та інших освітніх, культурних та медичних закладів.
3. Відповідальні виконавці Програми
3.1. Відповідальним виконавцем Програми є відділ економічного
розвитку, інфраструктури та торгівлі районної державної адміністрації.
3.2. Відповідальними виконавцями у частині забезпечення робіт із
будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів і замовниками
робіт є їх балансоутримувачі – об’єднані територіальні громади.
4. Фінансування Програми
4.1. Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок районного
бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним
законодавством. Обсяг фінансових ресурсів на реалізацію Програми
визначається при затвердженні (уточненні) показників районного бюджету і
протягом року, у разі потреби, може уточнюватися.
4.2. Кошти районного бюджету, передбачені на реалізацію заходів
Програми, спрямовуються, відповідно до вимог чинного законодавства, на
будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонти, виготовлення
проектно-кошторисної документації, експертизи об’єктів соціально-культурної
сфери, а саме: шкіл, дитячих навчальних закладів, народних домів, бібліотек,
музичних шкіл, музеїв, ФАПів, АЗПСМ, та інших освітніх, культурних та
медичних закладів, а також для співфінансування робіт фінансування яких буде
проводитися за рахунок:
- коштів обласного бюджету в рамках обласних програм, зокрема Програми
проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській
області на 2017 – 2020 роки;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об'єднаних територіальних громад;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;
- коштів Державного фонду регіонального розвитку.
4.3. Перерахування коштів з районного бюджету здійснюється на підставі
розпорядження голови районної державної адміністрації щодо їх потреби, у
межах затверджених обсягів видатків на цю мету в районному бюджеті, з
урахуванням наявності проведених процедур закупівель, обсягів виконаних
робіт, та помісячного розпису.
5. Координація, контроль та порядок виконання Програми
5.1. Контроль за реалізацією Програми здійснюють:
- відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі;
- об’єднані територіальні громади;
- комісія з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору
проектів соціально-економічного розвитку, що можуть реалізовуватися за
рахунок коштів районного бюджету;
- громадські організації.
Відповідальність за реалізацію Програми в частині моніторингу за ходом
виконання і дотримання графіка робіт покладається на відділ економічного
розвитку, інфраструктури та торгівлі, об’єднані територіальні громади.
5.2. Виконання Програми здійснюється за таким порядком:
1. Об’єднані територіальні громади надають відділу економічного
розвитку, інфраструктури та торгівлі райдержадміністрації пропозиції щодо
об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів,
виготовлення проектно-кошторисної документації, експертизи роботи на яких
будуть фінансуватися за рахунок коштів районного бюджету в межах
фінансового ресурсу.
2. Відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі районної
державної адміністрації подає отримані й узагальнені пропозиції, погоджені
профільним заступником голови райдержадміністрації, на розгляд комісії з
оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору проектів соціальноекономічного розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
районного бюджету, яка погоджує отримані переліки.
3. Погоджений комісією з оцінки та забезпечення проведення
конкурсного відбору проектів соціально-економічного розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів районного бюджету й затверджений

головами Пустомитівської районної державної адміністрації та Пустомитівської
районної ради, перелік об'єктів передається фінансовому управлінню.
4. Враховуючи затверджені переліки об’єктів, фінансове управління
районної державної адміністрації, у разі необхідності, готує пропозиції до
уточнення показників районного бюджету Пустомитівського району.
5. Визначення виконавців робіт з будівництва, реконструкції,
капітального та поточного ремонтів, виготовлення проектно-кошторисної
документації, експертизи об’єктів соціально-культурної сфери, а саме: шкіл,
дитячих навчальних закладів, народних домів, бібліотек, музичних шкіл,
музеїв, ФАПів, АЗПСМ, та інших освітніх, культурних та медичних закладів і
укладання з ними відповідних договорів здійснюється одержувачем бюджетних
коштів і замовником робіт – об’єднаними територіальними громадами
Пустомитівського району, відповідно до вимог чинного законодавства.
6. У разі необхідності, на підставі клопотань об’єднаних територіальних
громад, зміни до переліку об'єктів вносяться районною державною
адміністрацією за погодженням з комісією з оцінки та забезпечення проведення
конкурсного відбору проектів соціально-економічного розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів районного бюджету та затверджуються
головою Пустомитівської районної державної адміністрації та Пустомитівської
районної ради.
7. Розпорядники коштів місцевих бюджетів подають відділу
економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі районної державної
адміністрації звіт про виконані роботи в розрізі об'єктів, за встановленою ним
формою, у тижневий термін після завершення звітного місяця.
6. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми забезпечить:
- створення умов для забезпечення спроможності об’єднаних територіальних
громад;
- покращення існуючої інфраструктури об’єднаних територіальних громад;
- будівництво нових об’єктів соціально-культурної сфери об’єднаних
територіальних громад;
- покращення умов життєдіяльності населення об’єднаних територіальних
громад.

Паспорт районної цільової програми
Програма вдосконалення управління територіальним розвитком у
Пустомитівському районі на 2018 рік
1.
Ініціатор розробки – відділ економічного розвитку, інфраструктури
та торгівлі районної державної адміністрації.
2.
Дата,
номер
документа
про
затвердження
Програми
___________________________.
3.
Розробник
Програми
–
відділ
економічного
розвитку,
інфраструктури та торгівлі районної державної адміністрації.
Співрозробники Програми – об’єднані територіальні громади.
4.
Відповідальний виконавець Програми – відділ економічного
розвитку, інфраструктури та торгівлі районної державної адміністрації,
фінансове управління районної державної адміністрації, об’єднані
територіальні громади.
5.
Учасники
Програми
–
відділ
економічного
розвитку,
інфраструктури та торгівлі районної державної адміністрації, фінансове
управління районної державної адміністрації, об’єднані територіальні громади .
6.
Термін реалізації Програми:
початок – 1 січня 2018 року, закінчення – 31 грудня 2018 року.
7.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, передбачених для реалізації
Програми за рахунок коштів районного бюджету становить 7 900 000,00 грн.
(уточнюється при затвердженні (внесенні змін) до показників районного
бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством).
9. Додаток 1 до цієї Програми є її невід’ємною частиною.
Додаток 1 до Програми
Ресурсне забезпечення
Програми вдосконалення управління територіальним розвитком у
Пустомитівському районі на 2018 рік
грн.
Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання Програми
Усього,
у тому числі
*районний бюджет
Інші джерела

Усього, на 2018 рік
7 900 000,00
7 900 000,00

* Визначається при затвердженні (уточненні) показників районного бюджету

Заступник голови районної ради
Завізовано
Головний спеціаліст відділу
економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі

Іван Мудрий

Олена Стасюк

Проект рішення
Про внесення змін до рішення районної ради від 03.08.2018 №512 «Про
спрямування обсягу вільного залишку коштів районного бюджету, що
склався станом на 1 січня 2018 року».
Враховуючи викладене в листах департаменту дорожнього господарства,
транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації від 29.11.2018
№1-1/6314-1, Ставчанської сільської ради від 03.12.2018 № 339 та висновок
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій
від 05.12.2018 року, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21.05.1997, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до підпункту 1.1. рішення районної ради від 03.08.2018
№512 «Про спрямування обсягу вільного залишку коштів районного бюджету, що
склався станом на 1 січня 2018 року», а саме:
вислів «КПКВК 3719720 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання
інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів) Ставчанській сільській раді в сумі 40 000,00 грн. для
здійснення фінансування робіт з виготовлення ПКД по об’єкту «Реконструкція
колишнього загальноосвітнього закладу під дитячий дошкільний заклад без змін
зовнішніх геометричних параметрів на вул.Шашкевича,42 с.Ставчани
Пустомитівського району Львівської області».»
замінити на вислів «КПКВК 3719720 «Субвенція з місцевого бюджету на
виконання інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам
державного управління інших рівнів) Ставчанській сільській раді в сумі 40 000,00
грн. для здійснення фінансування робіт з виготовлення ПКД по об’єкту
«Реконструкція дошкільного навчального закладу по вул.Шашкевича,42
с.Ставчани Пустомитівського району Львівської області».»
2. Внести зміни до підпункту 1.10. рішення районної ради від 03.08.2018
№512 «Про спрямування обсягу вільного залишку коштів районного бюджету, що
склався станом на 1 січня 2018 року», виклавши його в наступній редакції:
«1.10. Виділити кошти районній державній адміністрації КПКВКМБ
0217461 КЕКВ 3210 (капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) в сумі 100 000,00 грн. (для виконання Програми 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) на
освітлення транспортної розв’язки типу кільце на перетині автомобільних доріг
загального користування М11 Львів – Шегині та Західний обхід м.Львова.»
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січеньлистопад 2018 року та внесення змін до його показників в межах бюджетних
призначень на 2018 рік.
Розглянувши пропозиції Пустомитівської районної державної адміністрації по
розподілу коштів районного бюджету від 27.11.2018 №61-2539/0/2-18, інформацію про
виконання районного бюджету за січень-листопад 2018 року від 05.12.18 №155 та
враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій від 05.12.2018, 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. Інформацію Пустомитівської районної державної адміністрації про
виконання районного бюджету Пустомитівського району за січень – листопад 2018
року прийняти до відома:
по доходах – в сумі 832 093,10 тис. грн. згідно з додатком №1.
по видатках – в сумі 799 600,90 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. Зменшити асигнування по відділу освіти Пустомитівської
райдержадміністрації в сумі 5 502 472,00 грн. по КПКВК 0617321 «Будівництво
освітніх установ та закладів» КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших
обєктів) реконструкція існуючого корпусу та котельні школи ЗОШ І-ІІІ ступенів
ім.Лева Шанковського в с.Оброшино Пустомитівського району Львівської області.
2.2. Збільшити асигнування по відділу культури Пустомитівської
райдержадміністрації КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури» КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) в сумі 517 776,00 грн.
(НД с.Наварія – 135 672,00 грн., НД с.Старе Село – 382 104,00 грн.).
2.3. Збільшити асигнування органам місцевого самоврядування в сумі
4 984 696,00,00 грн., а саме:
КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 3220
(капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів) в сумі
1 250 000,00 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» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 1 484 696,00 грн., 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) в сумі 2 250 000,00 грн., а саме:
- Пикуловицькій сільській раді – 700 000,00 грн., (будівництво спортивного
майданчика із штучним покриттям в с. Пикуловичі по вул. М.Булеци
Пустомитівського району Львівської області);

- Скнилівській сільській раді – 700 000,00 грн., (будівництво спортивного
майданчика із штучним покриттям по вул. Шевченка, 38 в с.Скнилів
Пустомитівського району Львівської області);
- Звенигородській сільській раді – 400 000,00 грн., (будівництво футбольного
поля зі штучним покриттям по вул. Шевченка, 514 Б в с.Шоломинь
Пустомитівського району Львівської області);
- Обласному бюджету Львівської області – 450 000,00 грн., (будівництво
дитячого будинку сімейного типу в с. Наварія Пустомитівського району Львівської
області).
3. Внести зміни до показників районного бюджету Пустомитівського району в
межах бюджетних призначень на 2018 рік по відділу освіти райдержадміністрації, 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»:
Зменшити асигнування: КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) в сумі
300 000,00 грн.
Зменшити асигнування: КЕКВ 2272 (оплата водопостачання та
водовідведення) в сумі 53 000,00 грн.
Збільшити асигнування: КЕКВ 2240 (оплата послуг(крім комунальних)) в
сумі 250 000,00 грн.
КПКВК 0611161 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти»:
Збільшити асигнування: КЕКВ 2111 (заробітна плата) в сумі 60 000,00 грн.
Збільшити асигнування: КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) в сумі
13 000,00 грн.
Збільшити асигнування: КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних)) в
сумі 30 000,00 грн.
КПКВК 0611161 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти»:
Зменшити асигнування: КЕКВ 2210 (придбання предметів та обладнання) в
сумі 50 000,00 грн.;
Збільшити асигнування: КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів
довгострокового користування) в сумі 50 000,00 грн.
КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»:
Зменшити асигнування: КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) в
сумі 27 000,00 грн.
КПКВК 0611010 «Дошкільна освіта»:
Збільшити асигнування: КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) в
сумі 27 000,00 грн.
4. Внести зміни до показників районного бюджету Пустомитівського району в
межах бюджетних призначень на 2018 рік по відділу культури
райдержадміністрації, а саме:
КПКВКМБ 1014081 «забезпечення діяльності інших закладів та заходів»:
Зменшити асигнування:
КЕКВ 2120 (нарахування на зарплату) – 5 000,00 грн.;
КЕКВ 2210 (придбання предметів та обладнання) – 2 000,00 грн.;
КЕКВ 2240 (оплата інших коштів) – 5 000,00 грн.;
КЕКВ 2250 (оплата відрядження) – 1 000,00 грн.;
КЕКВ 2282 (окремі заходи по реалізації державних програм) – 2 000,00 грн.

Збільшити асигнування: КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 15 000,00 грн.
5. Внести зміни до показників районного бюджету Пустомитівського району в
межах бюджетних призначень на 2018 рік по Пустомитівській районній раді, а саме:
Зменшити асигнування: ,
КПКВК 0110180 КЕКВ 2240 – 8 400,00 грн.
КПКВК 0110150 КЕКВ 2274 – 20 000,00 грн.
КПКВК 0117340 КЕКВ 3143 – 30 000,00 грн.
Збільшити асигнування:
КПКВК 0110150 КЕКВ 2210 – 28 400,00 грн.
КПКВК 0110150 КЕКВ 3110 – 30 000,00 грн.
6. Збільшити доходну (КДК 41053900) районного бюджету в сумі 424 252,00
грн., за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету, виділених з інших місцевих
бюджетів згідно з додатком №3.
Збільшити відповідно до пункту 6 даного рішення розмір видаткової частини
районного бюджету Пустомитівського району на 2018 рік КЗ Пустомитівської
районної ради «Пустомитівська ЦРЛ» та відділу культури Пустомитівської
райдержадміністрації на фінансування заходів, наведених у додатку №3.
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 №1
до рішення районної ради
від 07.12.2018р.№___

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

1

Затв.план
на рік

уточ.план на
січень-листопад
місяць

Факт за
січеньлистопад
місяць

% до плану
на рік

% до плану на
січень-листопад
місяць

2

3

4

5

6

Доходи загального фонду
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
Кошти за шкоду ,що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної власності
Податок на прибуток
Плата за розміщ. тимчасово вільних коштів
Інші надходження

122030,3

127351,0

134189,0

110,0

105,4

34,0
21,0

30,8
19,8

18,1
71,5

53,2
340,5

58,8
361,1

2,0

2,0
#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

3,0

Разом доходів

38,8
2,7

0,0

0,0

2,4

1369,9
175,1

5836,7

7295,8

122098,3

127412,6

135865,1

111,3

106,6

Офіційні трансферти

712468,2

707885,3

686143,8

96,3

96,9

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

15441,3
13229,7
55143,7
42872,4
108895,5
454861,2
17441,5

15441,3
13229,7
55143,7
43977,8
108895,5
434261,7
15194,1

3656,6

9489,9

10084,2

3656,6
838223,1

3351,9
844787,8

5224,3
832093,1

91,7
89,2
108,2
125,3
91,9
92,3
275,8
275,8
142,9
99,3

100,0
100,0
100,0
102,6
100,0
95,5
87,1
106,3
155,9
98,5

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

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

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління

8,0

6,6

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №2
до рішення районної ради
від 07.12.2018р.№___

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

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

Затверджено
по бюд-ту на
2018р.

Уточн. план на
2018

2

3

план на
вказаний
період

Виконано
за січеньлистопад
2018р.

6145,6

6556,3

6264,7

4
5709,9

6145,6

5776,4

5484,8

777,6

777,6

Інша діяльність у сфері державного управл.
Проведення місцевих бюджетів

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

5

6
92,9

87,1

5122,2

83,3

88,7

585,4

0,0

75,3

2,3

2,3

2,3

0,0

100,0

208920,4

215963,5

200859,1

164241,7

78,6

76,1

90753,4

93555,2

81365,9

89,7

79,6

17625,2

102225,4
350 0
21092,3

19841,6

17307,6

98,2

82,1

2033,9

2263,9

2092,9

1888,5

92,9

83,4

99,0

99,0

81,6

48,3

48,8

48,8

- територіальний центр

8810,0

8810,0

8090,9

7587,5

86,1

86,1

КП "Соціальні гарантії"

2585,0

2585,0

2435,9

2055,5

79,5

79,5

центр соціальної реабілітації дітей -інвалідів .

1078,2

977,5
2084,9

30,0

1088,0

1000,7
2537,6

36,4

- одноразова матеріальна допомога

1066,2
2538,2

191,6

82,1

131,0

131,0

120,1

109,2

83,4

83,4

900,0

999,4

907,3

481,7

53,5

48,2

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

195,0

195,0

136,9

88,3

70,2

56,5

56,5

56,5

70,0

70,0

68,4

100,0

100,0

100,0

1503,0

1503,0

1203,0

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

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
пільги окремим категоріям ,послуги звязку

100,0
97,7

97,7

0,0

100,0

0,0

80,0

59,7

59,7

280,0

280,0

256,0

167,2

- надвишка по догляду за інвалідом І-ї групи

14,0

14,0

13,0

6,5

46,4

46,4

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

1,1

1,1

1,1

0,9

81,8

81,8

5. Культура

24634,4

27591,0

25456,5

23852,4

96,8

86,4

6. Засоби масової інформації в т.ч.

630,0

630,0

577,5

577,5

91,7

91,7

- преса

630,0

630,0

577,5

577,5

91,7

91,7

7. Фізкультура і спорт

3192,0

3314,5

3076,5

2803,5

87,8

84,6

в т.ч.: ДЮСШ

1379,0

1309,1

1203,5

1160,4

84,1

88,6

-ФСТ «Колос»

200,0

200,0

184,0

175,0

87,5

87,5

1493,0

1632,4

1522,0

1350,3

90,4

82,7

53,0

53,0

53,0

120,0

114,0

64,8

54,0

54,0

2150,0

2150,0

2150,0

0,0

100,0

30,0

30,0

6,3

21,0

21,0

210,0

210,0

201,0

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

120,0

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

30,0

100,0

95,7

1
9. Матеріальний резерв району
12 Резервний фонд

Затверджено
по бюд-ту на
2018р.

Уточн. план на
2018

2

3
100,0

100,0

5000,0

600,0

600,0

5,3

5,3

196,0
500,0
357481,0

проектування ,реставрація та охорона
памяток архітектури

Разом видатків
Утримання та розвиток автомоб.доріг
Інша дотація з місцевого бюджету

7364,9

Субвенція з місцевого бюджетуна на
здійснення автомобільних доріх загального
користування
Інша субвенція з місцевого бюджету
Субвенція з місцевого бюджетуна
здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоровяза рахунок коштів медич.
субвенції державному бюджету)

650,0

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

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

5

6

50,0

50,0
0,0

0,0

5,3

0,0

100,0

196,0

50,0

0,0

25,5

770,0

770,0

770,0

154,0

100,0

381434,3

353692,4

299091,1

83,7

78,4

30,0

30,0

1292,9

1292,9

842,4

11,4

65,2

4937,0

4937,0

4481,1

90,8

5043,0

5043,0

3556,0

70,5

650,0

610,0

167,9

25,8
#ДЕЛ/0!

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету)
Видатки за рахунок субвенції державного
бюджету на соц. захист

Виконано
за січеньлистопад
2018р.
4

50,0

13.Реалізація програм в галузі лісового
продовольства

14.Реалізація програм в галузі с/господ..

план на
вказаний
період

100,0

3790,0

3790,0

3790,0

469070,6

500809,7

454208,0

433519,1

96,8

86,6

179500,0

178195,0

154618,9

134340,2

74,8

75,4

1373,6

1373,6

1240,0

907,7

66,1

66,1

288197,0

321241,1

298349,1

298271,2

103,5

92,8

834566,5

897986,9

823603,3

745447,6

89,3

83,0

3656,6

78858,9

78209,5

54153,3

1481,0

68,7

838223,1

976845,8

901812,8

799600,9

95,4

81,9

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №3
до рішення районної ради
від 07 грудня 2018 №___
Розподіл іншої субвенції з місцевого бюджету, отриманих від інших
місцевих бюджетів
№
п/
п
1

2

Назва органу
Сума
місцевого
субвенції,
самоврядування
грн.
Сокільницька 400 000,00
сільська рада
(від 14.11.2018
№585)

КЕКВ
2620

КЕКВ
3220

Призначення

0

400 000,00

КЗ Пустомитівської
районної ради
«Пустомитівська
ЦРЛ» КПКВК
3712113 КЕКВ 3210
для капремонту
Сокільницької
амбулаторії ЗПСМ
Відділу культури
Пустомитівської
райдержадміністрації
КПКВК 1014060
КЕКВ 2210 для
вокального ансамблю
«Мрія» с.Борщовичі

Борщовицька
сільська рада
(від 03.12.2018
№918)

24 252,00

24 252,00

0

Всього

424 252,00

24 252,00

400 000,00

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління РДА

Іван Мудрий
Любомир Максим

Проект рішення
Про діяльність голови районної ради у звітному періоді.
Заслухавши та розглянувши на підставі пункту 17) частини 6 статті 55
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 звіт
голови районної ради Г.Гички про її діяльність на займаній посаді за період з
08.12.2017 до 07.12.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
Звіт голови Пустомитівської районної ради Гички Галини Григорівни
прийняти до відома.

Голова районної ради

Галина Гичка

