Проект рішення

Про порядок денний 44-ї чергової сесії Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 44-ї чергової сесії:
1. Про затвердження плану роботи Пустомитівської районної ради на
2019 рік (доповідає голова районної ради Галина Гичка).
2. Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січеньгрудень 2018 року (доповідає начальник фінансового управління районної
держадміністрації Любомир Максим).
3. Про внесення змін до показників районного бюджету Пустомитівського
району на 2019 рік (доповідає голова постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
4. Про внесення доповнень до п.1 рішення районної ради від 14.12.2018
№ 604 «Про затвердження районних цільових програм на 2019 рік» (доповідає
голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій Ігор Васьків).
5. Про затвердження 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 2019 рік (доповідає голова
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій Ігор Васьків).
6. Про затвердження окремих районних цільових програм в новій редакції
(доповідає голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій Ігор Васьків).
7. Про надання одноразових матеріальних допомог мешканцям
Пустомитівського району (доповідає голова постійної комісії районної ради з
питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
8. Про спрямування обсягу вільного залишку коштів районного бюджету,
що склався станом на 1 січня 2019 року (доповідає голова постійної комісії
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор
Васьків).
9. Про попередню оплату за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг
(доповідає голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій Ігор Васьків).
10. Про встановлення в 2019 році плати та надання пільг за харчування
дітей у закладах дошкільної освіти Пустомитівського району (доповідає голова
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій Ігор Васьків).
11. Про забезпечення безкоштовним харчуванням учнів у закладах
загальної середньої освіти Пустомитівського району в 2019 році (доповідає
голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій Ігор Васьків).
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12. Про звільнення в 2019 році від сплати орендної плати та експлуатаційних
витрат на утримання приміщень (доповідає голова постійної комісії районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
13. Про затвердження розпорядження голови районної ради від 18.01.2019
№03\05-08 «Про звільнення з займаної посади Р.Скочиляса» (доповідає голова
постійної комісії районної ради з питань освіти, науки, релігії, національного і
духовного відродження, інформаційної політики та свободи слова Олександр
Михальчук).
14. Про введення 1,0 ставки посади асистента учителя для класу з
інклюзивним навчанням у Підбірцівській ЗОШ І-ІІІ ступенів (доповідає голова
постійної комісії районної ради з питань освіти, науки, релігії, національного і
духовного відродження, інформаційної політики та свободи слова Олександр
Михальчук).
15. Про передачу установ освіти і культури, що перебувають у спільній
власності територіальних громад Пустомитівського району, до комунальної
власності Зимноводівської сільської ради ОТГ (доповідає голова постійної
комісії з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
16. Про розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості
будівництва об'єктів у 2019 році в Пустомитівському районі (доповідає голова
постійної комісії з питань містобудування, архітектури, житловокомунального господарства, транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
17. Про продовження Пустомитівській районній держадміністрації
договору оренди легкового автомобіля (доповідає голова постійної комісії з
питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
18. Про укладення та продовження договорів оренди на приміщення в
будинках, що належать до спільної власності територіальних громад
Пустомитівського району (доповідає голова постійної комісії з питань
містобудування,
архітектури,
житлово-комунального
господарства,
транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
19. Про надання дозволу КНП Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська центральна районна лікарня» на списання з його балансу
основних засобів, непридатних для подальшого використання (доповідає голова
постійної комісії з питань містобудування, архітектури, житловокомунального господарства, транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
20. Про звіт постійної комісії районної ради з питань військової справи та
АТО (доповідає голова постійної комісії Роман Сас).
21. Різне.
Голова районної ради

Галина Гичка
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Проект рішення
Про затвердження плану роботи Пустомитівської
районної ради на 2019 рік.
На підставі підпункту 6) пункту 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" від 21.05.1997, враховуючи висновок постійної комісії
районної ради з питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і
правопорядку від 29.01.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити план роботи Пустомитівської районної ради на 2019 рік
згідно з додатком.

Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток
до рішення районної ради
від 01.02.2019 № ____
План
роботи Пустомитівської районної ради на 2019 рік.
І квартал
1. Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січеньгрудень 2018 року.
2. Про виконання Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Пустомитівського району за 2018 рік.
3. Про виконання цільової Комплексної програми щодо розвитку галузі
охорони здоров’я у Пустомитівському районі на 2018 рік.
4. Про виконання Районної комплексної програми правового захисту,
соціальної підтримки і реабілітації людей з інвалідністю на 2015-2018 роки.
5. Про виконання в 2017-2018 роках плану реалізації Стратегії розвитку
Пустомитівського району на період до 2025 року.
6. Про виконання цільових програм, фінансування яких у 2018 році
здійснювалось з районного бюджету, та зняття з контролю програм, термін дії
яких закінчився в 2018 році.
7. Про звіт постійної комісії районної ради з питань військової справи та
АТО.

ІІ квартал
1. Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січеньберезень 2018 року та внесення змін до його показників.
2. Про хід виконання Комплексної програми підтримки та розвитку
агропромислового виробництва Пустомитівського району на 2018-2020 роки
3. Про підготовку сільськогосподарських підприємств району до
проведення комплексу весняно-польових робіт.
4. Про звіт органів місцевого самоврядування стосовно виділення земельних
ділянок учасникам АТО місцевими радами Пустомитівського району, на
територіях яких районною радою був затверджений (погоджений) проект
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів.
5. Про діяльність Пустомитівської районної асоціації місцевих громад
«Громади Пустомитівщини» в 2018 році.
6. Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського
порядку та результати діяльності правоохоронних органів на території
Пустомитівського району.
7. Про звіт постійної комісії районної ради з питань розвитку села та АПК.
ІІІ квартал
1. Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень-червень 2018 року та внесення змін до його показників.
2. Про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного

розвитку Пустомитівського району у І півріччі 2019 року.
3. Про підготовку сільськогосподарських формувань району усіх форм
власності до проведення жнив.
4. Про звіт директора Комунального підприємства «Архітектурнопланувальне бюро» Пустомитівської районної ради про роботу підприємства.
5. Про звіт директора Комунального підприємства Пустомитівської
районної ради «Соціальні гарантії» про роботу підприємства.
6. Про звіт директора Комунального закладу Пустомитівської районної ради
«Інклюзивно-ресурсний центр» про роботу підприємства.
7. Про звіт постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я,
соціального захисту населення, сім’ї, материнства, дитинства.
IV квартал
1. Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січеньвересень 2016 року та внесення змін до його показників.
2. Про звіт директора КНП Пустомитівської районної ради «Пустомитівська
центральна районна лікарня» про роботу підприємства.
3. Про районний бюджет Пустомитівського району на 2020 рік.
4. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Пустомитівського району на 2020 рік.
5. Про участь депутатів у пленарних засіданнях районної ради в 2019 році .
6. Про діяльність голови районної ради у звітному періоді.
7. Про затвердження плану роботи районної ради на 2020 рік.
8. Про звіт постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій.
Голова районної ради
Галина Гичка

Проект рішення
Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січеньгрудень 2018 року.
Заслухавши та обговоривши звіт Пустомитівської районної державної
адміністрації про виконання рішення Пустомитівської районної ради від 22
грудня 2017 року №417 "Про районний бюджет Пустомитівського району на
2018 рік" (зі змінами), керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу
України, п.п.17), 28) частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" та враховуючи висновок постійної комісії
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від
30.01.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт Пустомитівської районної державної адміністрації про виконання
районного бюджету Пустомитівського району за січень-грудень 2018 року
затвердити:
- по доходах – в сумі 905298,6 тис. грн. згідно з додатком №1.
- по видатках – в сумі 919190,3 тис. грн. згідно з додатком №2.
2. Інформацію про виконання районного бюджету Пустомитівського
району за січень-грудень 2018 року опублікувати в районній газеті "Голос
народу".
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток №1
до рішення районної ради
від 01.02.2019р.№___
Поступлення доходів до районного бюджету Пустомитівського району за
січень-грудень місяць 2018 року
тис.грн
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Затв.план
на рік

уточ.план на січеньгрудень місяць

Факт за
січеньгрудень
місяць

2

3

4

% до плану
на рік

% до плану на
січень-грудень
місяць

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

144183,6

150522,7

123,3

104,4

34,0
21,0

34,0
21,0

27,4
71,5

80,6
340,5

80,6
340,5

2,0

2,0
#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

Разом доходів

44,1
2,7

57,5

57,5

3,0

4,6
1497,4
178,3

5943,3

5943,3

122098,3

144251,6

152348,7

124,8

105,6

Офіційні трансферти

712468,2

753215,7

740363,5

103,9

98,3

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

16845,1
14837,0
60156,8
48453,7
118493,5
477416,4
17013,2

16845,1
14837,0
60156,8
47183,8
118493,5
466614,4
16232,9

3656,6

10876,1

12586,4

3656,6
838223,1

3656,6
908343,4

6021,2
905298,6

100,0
100,0
118,1
134,4
100,0
99,1
344,2
344,2
164,7
108,0

100,0
100,0
100,0
97,4
100,0
97,7
95,4
115,7
164,7
99,7

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

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

Голова районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління

8,0

8,0

3,0

Галина Гичка
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 01.02.2019р.№___

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

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

Затверджено
по бюд-ту на
2018р.

Уточн. план на
2018

2

3
6556,3

6556,3

4
6506,3

6145,6

5784,8

5784,8

769,2

769,2

2,3
208920,4
90753,4

4. Соц.захист всього, в тому числі:
- районний центр служби для молоді
- молодіжні програми

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

5

6
105,9

99,2

5749,3

93,6

99,4

754,7

0,0

98,1

2,3

2,3

0,0

100,0

215799,5

215799,5

189412,3

90,7

87,8

102225,4

97739,9

107,7

95,6

17625,2

102225,4
350 0
21023,9

21023,9

20368,2

115,6

96,9

2033,9

2263,9

2263,9

2127,4

104,6

94,0

99,0

99,0

99,0

89,4

90,3

90,3

Проведення місцевих бюджетів

3. Охорона здоров»я

Виконано
за січеньгрудень
2018р.

6145,6

Інша діяльність у сфері державного управл.

2. Освіта

план на
вказаний
період

- територіальний центр

8810,0

8810,0

8810,0

8741,5

99,2

99,2

КП "Соціальні гарантії"

2585,0

2585,0

2585,0

2585,0

100,0

100,0

центр соціальної реабілітації дітей -інвалідів .

1078,2

1066,2
2469,8

1065,1
2406,1

30,0

1088,0

1066,2
2469,8

36,4

- одноразова матеріальна допомога

221,1

97,4

131,0

131,0

131,0

119,6

91,3

91,3

900,0

999,4

999,4

923,4

102,6

92,4

200,0

200,0

200,0

190,0

95,0

95,0

86,7

86,7

180,0

180,0

180,0

156,1

155,0

195,0

195,0

158,8

102,5

81,4

56,5

56,5

56,5

70,0

70,0

70,0

100,0

100,0

100,0

1503,0

1503,0

1374,5

280,0

280,0

280,0

195,0

- надвишка по догляду за інвалідом І-ї групи

14,0

14,0

14,0

- 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

100,0

100,0

0,0

100,0

0,0

91,5

69,6

69,6

8,8

62,9

62,9

1,1

1,0

90,9

90,9

пільги окремим категоріям ,послуги звязку

5. Культура

100,0

24634,4

27730,3

27730,3

26966,0

109,5

97,2

6. Засоби масової інформації в т.ч.

630,0

630,0

630,0

630,0

100,0

100,0

- преса

630,0

630,0

630,0

630,0

100,0

100,0

7. Фізкультура і спорт

3192,0

3314,5

3314,5

3178,5

99,6

95,9

в т.ч.: ДЮСШ

1379,0

1309,1

1309,1

1278,5

92,7

97,7

-ФСТ «Колос»

200,0

200,0

200,0

198,3

99,2

99,2

1493,0

1632,4

1632,4

1554,8

104,1

53,0

53,0

53,0

120,0

120,0

93,9

78,3

78,3

2150,0

2150,0

2150,0

0,0

100,0

30,0

30,0

6,3

21,0

21,0

235,0

235,0

231,2

100,0

100,0

50,0

- 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

95,2
100,0

98,4
100,0

50,0

1
12 Резервний фонд

Затверджено
по бюд-ту на
2018р.

Уточн. план на
2018

2

3

100,0

196,0

196,0

196,0

0,0

100,0

500,0

770,0

770,0

770,0

154,0

100,0

357481,0

380766,2

380766,2

348210,0

97,4

91,4

130,0

130,0

21,6

1156,8

1156,8

1141,7

5717,9

5717,9

5192,6

90,8

5380,2

5380,2

4720,9

87,7

650,0

650,0

215,4

3838,0

3838,0

3786,8

469070,6

476763,3

476763,3

465961,1

101,6

97,7

179500,0

148242,4

148242,4

147063,9

81,9

99,2

1373,6

1030,6

1030,6

1011,6

73,6

98,2

288197,0

327490,3

327490,3

317885,6

110,3

97,1

834566,5

874402,4

874402,4

829250,1

99,4

94,8

3656,6

92826,3

92826,3

89940,2

2459,7

96,9

838223,1

967228,7

967228,7

919190,3

109,7

95,0

7364,9

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

0,0

0,0

Інша субвенція з місцевого бюджету

Видатки за рахунок субвенції державного
бюджету на соц. захист

6
0,0

5,3

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)

5

5,3

Утримання та розвиток автомоб.доріг
Інша дотація з місцевого бюджету

4

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

5,3

проектування ,реставрація та охорона
памяток архітектури

Разом видатків

Виконано
за січеньгрудень
2018р.

5000,0

13.Реалізація програм в галузі лісового
продовольства

14.Реалізація програм в галузі с/господ..

план на
вказаний
період

Іван Мудрий
Любомир Максим

16,6
15,5

33,1

98,7

33,1

98,7

Видатки
зведеного бюджету по Пустомитівському району
за січень- грудень 2018 року
Затверд. план
Уточнений
План на
на 2018р.
план на 2018 р. вказаний
період
1
1. Державне управління

3
43539,4

55416,1

55416,1

53458,6

122,8

96,8

- в т.ч. органи місцевого

43539,4

53372,1

53372,1

51653,7

118,6

96,8

115,0

1741,6

1741,6

1502,5

1306,5

86,3

302,4

302,4

302,4

0,0

100,0

208920,4

215799,5

215799,5

90,7

87,8

Інша діяльність у фері державного

4

Проведення місцевих виборів
3. Освіта
4. Охорона здоров»я
5. Соц.захист
- районний центр служби для молоді
- молодіжні програми
- територіальний центр
КП "Соціальні гарантії"
- одноразова матеріальна допомога
центр соціальної реабілітації дітей
компенсація фізичним особам які
пільги з місцевого бюджету згідно
рішення обласної ради
-адресна допомога воїнам УПА та
політв. для вирішен. питань ЖКП.
сааторно-курортні путівки учасникам
ВВВ, вдовам.
адресна допомога особам, які
постраждали від Чорнобильської
фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів і ветеранів
компенсаційні витрати на пільговий
проїзд залйізничним транспортом
компенсаційні витрати на пільговий
проїзд автомобільним транспортом
Заходи державної політики з питань
сімї
пільги окремим категоріям ,послуги
звязку
Заходи з оздоровлення та відпочинку
дітей
-поховання (матеріальна допомога).
організація та проведення громадських
робіт
- надвишка по догляду за інвалідом І-ї
- відшкодування фонду соціал.
страхуван.від несщасних випадків на
6. Житлово-комунальне
господарство
водопрвідне господарство
житлово-експлуат.господарство
- благоустрій
Погашення заборгованості з різниці в
7. Культура
8. Засоби масової інформації в т.ч.
- преса
книговидання
9. Фізкультура і спорт
в т.ч.: ДЮСШ
-ФСТ «Колос»
- спортивна школа "Тризуб" "Надія"
інші видатки

11.Реалізація програм у галузі
сільського господарство.
12.Здійснення заходів із
землеустрою

14.Матеріальний резерв району

7

189412,3

8

90753,4

102225,4

102225,4

97739,9

107,7

95,6

27296,1
2898,8
99,0

27296,1
2898,8
99,0

26378,5
2707,8
89,4

121,2
106,3
90,3

96,6
93,4

8810,0

8810,0

8810,0

8741,5

99,2

99,2

2585,0
1088,0
1078,2
131,0

2585,0
2469,8
1066,2
131,0

2585,0
2469,8
1066,2
131,0

2585,0
2406,1
1065,1
119,6

100,0
221,1
98,8
91,3

100,0
97,4
99,9
91,3

900,0

999,4

999,4

923,4

102,6

92,4

200,0

200,0

200,0

190,0

95,0

95,0

155,0

195,0

195,0

158,8

102,5

81,4

180,0

180,0

180,0

156,1

86,7

86,7

70,0

70,0

70,0

70,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0

1503,0

1503,0

1374,5

0,0

90,3

91,5
100,0

56,5

56,5

56,5

280,0

280,0

280,0

195,0

69,6

69,6

200,0
3404,3

200,0
5366,3

200,0
5366,3

198,2
5197,9

99,1
152,7

99,1
96,9

15,0
14,0

71,0
14,0

71,0
14,0

33,8

225,3

47,6

8,8

62,9

62,9

1,1

1,1

1,1

1,0

90,9

90,9

18874,0
1049,4

30201,8
3310,1

30201,8
3310,1

28383,1
3301,2

150,4
314,6

94,0
99,7

225,0
17499,6
100,0

225,0
26311,7
355,0

225,0
26311,7
355,0

98,7
24628,2
355,0

43,9
140,7
355,0

43,9
93,6
100,0

24706,4

28013,1

28013,1

27236,1

110,2

97,2

700,0
630,0
70,0

650,0
630,0
20,0

650,0
630,0
20,0

630,0
630,0

90,0
100,0
0,0

96,9
100,0
0,0

3342,0
1379,0
200,0
1493,0

3839,1
1309,1
200,0
1632,4

3839,1
1309,1
200,0
1632,4

3670,7
1278,5
198,3
1554,8

109,8
92,7
99,2
104,1

95,6
97,7
99,2
95,2

150,0

379,1

379,1

346,7

231,1

91,5

120,0

198,5
120,0

198,5
120,0

198,5
93,9

78,3

100,0
78,3

5,3

5,3

5,3

0,0

100,0

500,0

770,0

770,0

770,0

154,0

100,0

325,0

1446,6

1446,6

1118,4

344,1

77,3

225,0

225,0

225,0

6902,1

9886,1

9886,1

9561,9

138,5

96,7

250,0

100,0

100,0

50,0

20,0

50,0

Реалізація інших заходів щодо
соціального-економічного розвитку.
13.Транспорт та транспортна
інфраструктра, дорожне
господарство

6

21757,4
2546,8
99,0

Утримання та фінансова підтримка
спортив.споруд
- відділ молоді і спорту
10.Реалізація програм у галузі
лісового господарство.

5

тис.грн.

Виконано % викон. до % викон.
за січеньзатверд.
до уточн.
грудень
бюджету
плану
2018р.

100,0

Затверд. план
Уточнений
План на
на 2018р.
план на 2018 р. вказаний
період
15. Резервний фонд

Виконано % викон. до % викон.
за січеньзатверд.
до уточн.
грудень
бюджету
плану
2018р.

5030,0

0,0

0,0

16. Послуги з економічної діяльності
30,0

30,0

6,3

21,0

21,0

інші заходи повязані з економіч
.діяльностю

30,0

133,8

133,8

76,0

0,0

56,8

проектування , реставрація та
охорона памяток архітектури

196,0

196,0

196,0

0,0

100,0

14,0

2215,0

2215,0

2211,8

15798,6

99,9

100,0

335,0

335,0

283,2

283,2

84,5

220,9

220,9

220,9

100,0

51,5

51,5

40,0

77,7

17.Членські внески до асоціацій
18.Заходи з енергозбереження
Збереження природно-заповідного
фонду
Охорона та раціональне
викорис.природних ресурсів
інша діяльність у сфері екології та
охорони
Разом видатків

425744,1

20.Субвенція з місцевого бюджету
на розвиток автомобільних доріх
загального користування
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення соц.економ.розвиток
20.Субвенція з місцевого бюджету
на здійснення переданих видатків у
сфері охорони здоровяза рахунок
і
б
ії бюджету
21..Субвенція
з місцевого

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

Начальника фінансового
управління
Виконавець :
Г.Шафранська
№ 4-14-71

65,0

55,6

479121,3

441729,6

5717,9

5717,9

5192,6

40,2

40,2

40,2

650,0

650,0

215,4

650,0

державному бюджету на виконання
програм соціально-економ.розвитку
регіонів
22.. Видатки за рахунок субвенції
державного бюджету на соц захист
Виплату допомоги сім’ям з дітьми ,
малозабезпеченим сім’ям та інвалідам
з дитинства та дітям-інвалідам
виплата державної допомоги на літей
сиріт та дітей бозбавлення
батьків.піклування
Надання пільг та житлових субсидій

65,0
479121,3

85,5
103,8

92,2

0,0

90,8

0,0

100,0

33,1

33,1

4495,6

4495,6

4434,4
0,0

98,6

469070,6

476763,3

476763,3

465961,1

99,3

97,7

179500,0

148242,4

148242,4

147063,9

81,9

99,2

1373,6

1030,6

1030,6

1011,6

73,6

98,2

288197,0

327490,3

327490,3

317885,6

110,3

97,1

895464,7

966788,3

966788,3

917573,3

102,5

94,9

66440,8

232729,9

232729,9

216133,9

325,3

92,9

961905,5

1199518,2

1199518,2

1133707,2

117,9

94,5

Л. Максим

Проект рішення
Про внесення змін до показників районного бюджету
Пустомитівського району на 2019 рік.
Враховуючи рішення Давидівської сільської ради ОТГ від 22.01.2019 №280636/2019 та висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій від 30.01.2019, 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 дохідну частину районного бюджету по КДК 41053900 «Інші
субвенції з місцевого бюджету» в сумі 300 000,00 грн., за рахунок іншої субвенції з
місцевого бюджету, виділеної Давидівською сільською радою ОТГ.
2. Збільшити, відповідно до пункту 1 даного рішення, розмір видаткової
частини районного бюджету Пустомитівського району на 2019 рік, спрямувавши
кошти іншої субвенції управлінню соціального захисту населення по КПКВК
0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом
окремим категоріям громадян» КЕКВ 2610 в сумі 300 000,00 грн.
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 внесення доповнень до п.1 рішення районної ради від 14.12.2018
№ 604 «Про затвердження районних цільових програм на 2019 рік».
Розглянувши проекти цільових галузевих соціально-економічних та
культурних програм (додаються), керуючись підпунктом 16) пункту 1 статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року,
враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій від 30.01.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести доповнення до п.1 рішення районної ради від 14 грудня 2018
року №604 «Про затвердження цільових програм на 2019 рік», доповнивши
його наступними підпунктами:
«1.1.21. Програма сприяння розвитку інформаційного простору та
громадянського суспільства у Пустомитівському районі на 2019 рік, згідно з
додатком №21.
1.1.22 Програма організації та проведення у 2019 році оплачуваних
громадських робіт для незайнятого населення Пустомитівського району, згідно
з додатком №22.
1.1.23 Програма матеріальної підтримки Пустомитівського відділу поліції
ГУНП у Львівській області з питань забезпечення охорони публічного порядку
та безпеки, профілактики правопорушень, законності, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян на 2019 рік, згідно з додатком №23».
2. Фінансовому управлінню районної держадміністрації (Л.Максим)
здійснювати фінансування вищезгаданих програм згідно прийнятих рішень
районної ради щодо їх фінансування.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків) та
відповідні постійні комісії районної ради (за профілем).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток №21
до рішення районної ради
від 14.12.2018 № 604
(в редакції від 01.02.2019)

ПРОГРАМА
сприяння розвитку інформаційного простору та
громадянського суспільства у Пустомитівському районі на
2019 рік
Програма сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського
суспільства у Пустомитівському районі на 2019 рік (далі – Програма) розроблена
відповідно до Конституції України; Законів України «Про місцеві державні
адміністрації», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про
громадські об’єднання», ПКМУ від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики», а також з метою
поліпшення стану інформаційної галузі і сприянню розвитку громадянського
суспільства в районі.
1. Загальні положення
Державна політика у сфері сприяння розвитку громадянського суспільства
передбачає посилення взаємодії інститутів та організацій громадянського
суспільства з органами публічної влади, запровадження громадського контролю за
діяльністю влади, проведення регулярних консультацій з громадськістю, а це, у
свою чергу, вимагає належного розвитку інформаційної галузі.
Громадянське суспільство – це такий стан суспільства, в якому вільно
реалізуються основоположні права і свободи людини і громадянина через
різноманітні форми публічної громадської активності та самоорганізації.
Держава і громадянське суспільство в рамках демократичного устрою
зацікавлені в налагодженні діалогу та партнерства, підвищенні ефективності
взаємодії. Без розвиненого громадянського та інформаційного суспільства, зокрема
без створення належних умов для забезпечення свободи думки і слова, вільного
вираження поглядів і переконань, свободи слова, свободи об'єднань, свободи
зборів, участі громадян в управлінні державними справами та місцевому
самоврядуванні держава не створить можливостей для забезпечення
функціонування різних моделей демократії участі, що у поєднанні з
безпосередньою та представницькою демократією є умовою успішної модернізації,
європейської інтеграції та сталого розвитку.
Програма сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського
суспільства у Пустомитівському районі на 2019 рік спрямована на забезпечення
умов становлення інформаційного суспільства, створення нових можливостей для
реалізації громадянських прав, утвердження в районі громадянського суспільства
як гарантії демократичного розвитку держави, запровадження громадського
контролю за діяльністю органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, забезпечення незалежної діяльності інститутів громадянського

суспільства, посилення їх впливу на прийняття суспільно важливих рішень,
створення умов для забезпечення широкого представництва інтересів громадян в
органах державної влади та органах місцевого самоврядування, проведення
регулярних консультацій із громадськістю з важливих питань життя суспільства і
держави.
Інструментом вирішення проблем розвитку інформаційного простору та
громадянського суспільства в області стане ця Програма, яка дозволить закріпити
на місцевому рівні механізми удосконалення процесу взаємодії органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського
суспільства. Програма розширить сферу відповідальності місцевих органів влади
щодо сприяння розвитку громадянського суспільства, а також стане стимулом для
його інститутів у налагодженні співпраці з органами влади і запровадить
відповідальність за результати цієї співпраці.
2. Мета Програми
Створення сприятливих умов, спрямованих на задоволення інтересів, захист
прав і свобод людини і громадянина; подальше становлення громадянського
суспільства; налагодження співпраці органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та інститутів громадянського суспільства для задоволення потреб
розвитку району; інформування громади району про соціальні ініціативи влади,
привернення уваги населення до конкретних соціальних проблем, популяризація
загальнолюдських цінностей, здорового способу життя, охорони здоров’я, охорони
природи, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального
захисту та безпеки населення, яка не має комерційного характеру і в якій не
згадується конкретна продукція та її виробники.
Стратегічними пріоритетами Програми є:
 розвиток громадянського та інформаційного суспільства, підтримка
свободи слова в районі;
 забезпечення комплексності підходів до реалізації в районі державної
політики сприяння розвитку інформаційного та громадянського суспільства;
 сприяння встановленню максимальної відкритості, прозорості та
підзвітності суспільству місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування;
 утвердження демократії участі як основи суспільного розвитку;
 залучення інститутів громадянського суспільства до формування та
реалізації державної та регіональної політики;
 проведення регулярних консультацій (діалогу) із громадськістю з
найважливіших питань життя суспільства;
 запровадження громадського контролю за діяльністю органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, посилення впливу інститутів
громадянського суспільства на прийняття управлінських рішень та їх реалізацію.
Програма повинна сприяти створенню умов для повноцінного забезпечення
та стимулювання громадянської активності, зокрема, шляхом забезпечення
відкритості і прозорості діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, залучення громадян та їх об’єднань до формування і
реалізації політики на всіх рівнях.
3. Основні заходи Програми

Основні заходи реалізації Програми наведено в додатку 2.
4. Очікувані результати
Реалізація Програми дозволить:

забезпечити конституційне право громадян на доступ до публічної
інформації;

забезпечити налагодження співпраці місцевих органів державної влади
та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства;

створити цілісну систему соціального партнерства між місцевими
органами державної влади, органами місцевого самоврядування та інститутами
громадянського суспільства;

зміцнення інститутів громадянського суспільства області шляхом
надання інформаційної, фінансової підтримки громадянському суспільству,
проведення спільних заходів тощо;
5.Фінансування Програми
Передбачені програмою заходи фінансуються за рахунок коштів районного
бюджету Пустомитівського району на 2019 рік.

Додаток 1
ПАСПОРТ
Програми сприяння розвитку
інформаційного простору та громадянського суспільства
у Пустомитівському районі на 2019 рік
1.
Назва: «Програма сприяння розвитку інформаційного простору та
громадянського суспільства у Пустомитівському районі на 2019 рік»
2. Ініціатор: Пустомитівська районна державна адміністрація
3. Розробник: Відділ з питань звернень громадян, інформаційної діяльності
та комунікації з громадськістю Пустомитівської райдержадміністрації
4. Мета: Створення сприятливих умов, спрямованих на задоволення
інтересів, захист прав і свобод людини і громадянина; подальше становлення
громадянського суспільства; сприяння реалізації статутних цілей інститутів
громадянського суспільства, налагодження співпраці органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства для
задоволення потреб розвитку району.
5. Термін реалізації Програми: протягом 2019 року.
6. Етапи фінансування: І- IV квартали 2019 року.
7. Очікувані результати виконання Програми: Забезпечення
налагодження співпраці місцевих органів державної влади та органів місцевого
самоврядування з інститутами громадянського суспільства;
8. Установи, уповноважені здійснювати контроль за виконанням,
терміни проведення звітності: Відповідні відділи та служби районної державної
адміністрації, районна рада, громадські організації району, фінансове управління
районної державної адміністрації, щоквартально до 10 числа наступного місяця.

Додаток 2
КОШТОРИС
видатків на фінансування заходів Програми сприяння розвитку інформаційного
простору та громадянського суспільства у Пустомитівському районі на 2019 рік
№

Завдання
Програми

Перелік заходів

1

Виготовлення
та розміщення
зовнішньої
соціальної
реклами

Друковані матеріали
(бігборд, сіті-лайти,
плакати)

2

Висвітлення
діяльності
органів
державної
влади у ЗМІ

Висвітлення громадськополітичного, соціальноекономічного і
культурного життя району

3

Забезпечення
участі
інститутів
громадянськог
о суспільства в
процесах
формування та
реалізації
державної,
регіональної
політики

Забезпечення діяльності
громадської ради при
районній державній
адміністрації

Викона Фінансув
вець
ання у
заходу 2019 році,
грн.
Пусто Районний
митівс бюджет:
ька
РДА;
20000
Пусто
митівс
ька
районн
а рада 20000
Пусто Районний
митівс бюджет:
ька
РДА;
150000
Пусто
митівс
ька
районн
а рада 150000
Пусто Районний
митівс бюджет
ька
10000
РДА

Усього на
2019 рік

Очікуваний
результат
Підвищення
поінформованості
населення

Об’єктивне
висвітлення
громадськополітичного,
соціальноекономічного та
культурного життя
району
Забезпечення умов
для реалізації
громадянами
конституційного
права на участь в
управлінні
державними
справами на
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ПРОГРАМА
організації та проведення у 2019 році оплачуваних громадських робіт для
незайнятого населення Пустомитівського району
І. Загальні положення Програми
Програма з організації оплачуваних громадських робіт на 2019 рік є
складовою частиною та механізмом реалізації Програми зайнятості населення
Пустомитівського району. Програма розроблена відповідно до Закону України
“Про зайнятість населення”.
ІІ. Мета програми.
Залучення максимально широкого кола незайнятих мешканців
Пустомитівського району до участі у виконанні оплачуваних громадських
робіт, що дасть можливість створення тимчасових робочих місць. Оплачувані
громадські роботи повинні мати суспільно корисну спрямованість, відповідати
потребам громади, регіону і сприяти їх соціальному розвитку.

-

ІІІ. Фінансування програми.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок:
коштів підприємств, організацій та установ;
коштів місцевих бюджетів;
коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття в обсягах, що не перевищують видатки
місцевих бюджетів;
інших джерел відповідно до законодавства.

IV. Організаційне забезпечення.
1.
З метою формування організаційного механізму проведення
громадських робіт передбачається здійснити наступні заходи: - організувати
укладення договорів між роботодавцями та центром зайнятості щодо залучення
на громадські роботи громадян із числа безробітних та незайнятого населення,
враховуючи обсяги та напрямки їх організації.
Виконавці: міська, селищна, сільські ради, об’єднані територіальні
громади, районна філія центру зайнятості.
Термін: упродовж 2019 року.
2. Забезпечувати оперативне вирішення першочергових організаційних і
матеріально-технічних проблем щодо організації і проведення оплачуваних
громадських робіт, залучаючи до їх виконання, перш за все, громадян, які
тривалий час перебувають на обліку в районному центрі зайнятості і не
отримують допомогу з безробіття, а також безробітних, які не можуть на
рівних конкурувати на ринку праці і потребують соціального захисту,
пенсіонерів та інвалідів.

Виконавці: районна філія центру зайнятості.
Термін:: упродовж 2019 року.
3. Створити банк даних безробітних, які виявили бажання брати участь в
оплачуваних громадських
роботах та постійно підтримувати його в
актуальному стані.
Виконавці: районна філія центру зайнятості.
Термін: постійно.
4. Провести роботу по залученню до громадських робіт молоді, яка
знаходиться на обліку у службі у справах неповнолітніх, а також дітей-сиріт.
Виконавці: служба у справах дітей, центр соціальних служб для молоді,
районний відділ освіти, районна філія центру зайнятості.
Термін: упродовж 2019р.
5. Забезпечити своєчасність виплати заробітної плати учасникам
оплачуваних громадських робіт.
Виконавці: служба у справах дітей,центр соціальних служб для молоді,
районна філія центру зайнятості, районний відділ освіти, міська, селищна,
сільські ради,
Термін: постійно.
6. З’ясувати необхідні обсяги оплачуваних громадських робіт з:
1. 1. Впорядкування меморіалів, пам'ятників, братських могил та інших місць
поховання загиблих захисників Вітчизни.
2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, кладовищ, зон
відпочинку і туризму, придорожніх смуг.
3. Надання юридичних та реабілітаційних послуг особам з особливими
потребами у громадських організаціях та об’єднаннях осіб з інвалідністю.
4. Здійснення супроводу осіб з вадами зору та особливими потребами.
5. Надання кур’єрських послуг з доставлення інформацій, документів та запитів
особам, які потребують сторонньої допомоги.
6. Перезакладення документів з погосподарського обліку.
7. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, визнаних рішенням органів виконавчої влади.
8. Роботи на будівництві або ремонті об'єктів соціальної сфери:
8.1- у дитячих дошкільних закладах;
8.2 -у середніх загальноосвітніх школах;
8.3 -на спортивних та дитячих майданчиках;
8.4- у закладах культури і охорони здоров'я;
8.5- у дитячих будинках сімейного типу ;
8.6- у дитячих оздоровчих таборах, приміщеннях , які займають організації
інвалідів та інших об'єктах;
8.7- у будинках для осіб похилого віку.
9. Землевпорядні та меліоративні роботи.
10. Збирання і заготівля лікарських рослин та ягід.
11. Робота з документацією в архівах та картотеках.
12. Оформлення документів чергового призову громадян на строкову військову
службу.
13. Роботи з відновлення заповідників, пам'яток архітектури, історії та культури.

14. Догляд за особами похилого віку, інвалідами та хворими в закладах охорони
здоров'я та на дому.
15. Роботи на будівництві та ремонті шляхів, водопровідних, каналізаційних,
газових, залізничних, та інших транспортних споруд.
16. Роботи в сільській місцевості на ремонті приватних житлових будинків
одиноких осіб з числа ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за
рішенням органів місцевого самоврядування.
17. Роботи з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках.
18. Проведення позашкільної, профорієнтаційної та психологічної роботи з
школярами в загальноосвітніх школах за договорами, укладеними з
відділами освіти.
19. Здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення району
(міста), що має суспільно-корисну спрямованість, відповідає потребам
адміністративно-територіальної одиниці та сприяє її соціальному розвитку.
20. Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та
роботи з документацією.
21. Лісокультурні та лісогосподарські роботи.
22. Виконання сільськогосподарських робіт (під час весняно- польових робіт,
збирання врожаю, сінокосіння).
23. Здійснення перепису населення.
24. Роботи, пов’язані з підготовкою та проведенням :
24.1-виборів депутатів місцевих рад та голів сільських, селищних, міських,
об’єднаних територіальних громад;
24.2-всеукраїнських та місцевих референдумів;
24.3-соціологічних опитувань.
25. Роботи, пов’язані з відновлення та благоустрою природних джерел та
водоймищ, криниць, русел річок, укріплення дамб, мостових споруд
26. Надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально –
медичного патронажу осіб з інвалідністю або тимчасово непрацездатних.
28. Надання послуг із догляду, обслуговування, соціально-медичного патронажу,
підтримки та допомоги учасникам
та сім’ям загиблих учасників
антитерористичної операції та об’єднаних сил із забезпечення
національної безпеки і оборони, та зазнали негативного впливу внаслідок
збройного конфлікту тощо.
29. Надання правової допомоги населенню з питань зайнятості, трудового права,
започаткування власної справи та отримання дотацій від держави на
розвиток бізнесу, у тому числі учасникам антитерористичної операції та
об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, їх сім’ям,
сім’ям загиблих військовослужбовців, внутрішньо переміщеним особам та
іншим соціально-незахищеним категоріям.
30. Інші доступні види трудової діяльності, які мають суспільно корисну
спрямованість, відповідають потребам адміністративно-територіальної
одиниці та сприяють їх соціальному розвитку.

Паспорт програми
Назва: організація та проведення у 2019 році оплачуваних громадських
робіт для незайнятого населення Пустомитівського району
2. Замовник: Пустомитівська районна рада, міська,сільські ради, об’єднані
територіальні громади.
3. Мета: залучення до громадських робіт незайнятого працездатного
населення у відповідності з програмою зайнятості, що дасть можливість
створення тимчасових робочих місць.
4. Початок: 01.01.2019року, закінчення 31.12.2019 року
5. Етапи фінансування: протягом року (період дії програми)
6. Загальні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,
тис. грн. 148.0 тис. грн.
6.1. Коштів місцевих бюджетів: 74.0 тис. грн.
6.2.
Коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття 74.0 тис. грн.
6.3. Коштів підприємств, організацій та установ;
6.4. Інших джерел відповідно до законодавства.
7. Очікувані результати реалізації програми: виконання робіт, які мають
суспільно - корисну спрямованість та сприятимуть соціальному розвитку
району й міста, надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення
тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу в т. ч. учнівської та
студентської молоді на час літніх канікул.
8.
Головний розпорядник коштів: Пустомитівська районна рада
9. Виконавець програми: Пустомитівська районна філія Львівського
обласного центру зайнятості, міська, сільські ради, об’єднані
територіальні громади.
10. Підприємства, організації, Пустомитівська райдержадміністрація.
1.

Додаток
Розподіл коштів з районного бюджету Пустомитівського району на
проведення оплачуваних громадських робіт на 2019 р.
№ з/п

Назва міської, селищної, сільської
ради

Проведення
оплачуваних
громадських робіт,
тис. грн.
8.0

1

Годовицько-Басівська сільська рада

2

Жирівська сільська рада

6.0

3

Звенигородська сільська рада

6,0

4

Пикуловичівська сільська рада

6,0

5

Миколаївська сільська рада

6.0

6

Містківська сільська рада

16,0

7

Семенівська сільська рада

10,0

8

Старосільська сільська рада

16.0

Всього:

Голова районної ради
Завізовано:
Директор Пустомитівської районної філії
Львівського обласного центру зайнятості

74,0

Галина Гичка

Ганна Гальчак

Додаток №23
до рішення районної ради
від 14.12.2018 № 604
(в редакції від 01.02.2019)
Програма матеріальної підтримки Пустомитівського відділу поліції ГУНП
у Львівській області з питань забезпечення охорони публічного порядку та
безпеки, профілактики правопорушень, законності, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян на 2019 рік.
1. Загальні положення.
Програма розроблена на підставі ст. 143 Конституції України, ст. 43 п.16, ст. 64 п.
1.2., ст. 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 89, 105
Закону України “Про Національну поліцію”, доручення Кабінету Міністрів України від
15.06.2012 року № 24066/1/1-12, підпункту 3 пункту 1 рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 25.05.2012 року «Про заходи щодо посилення боротьби з
тероризмом в Україні» введеного в дію Указом Президента України від 08.06.2012 року
№388, розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2013 року за №51-р
«Про схвалення Концепції Державної цільової програми встановлення сучасних систем
безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого
реагування на період до 2016 року».
За результатами проведеного аналізу, криміногенна ситуація в Пустомитівському
районі потребує покращення і консолідації зусиль як правоохоронних органів так і
органів державної влади та місцевого самоврядування. З метою підвищення
ефективності і результативності роботи відділу поліції необхідно покращити
забезпечення впровадження технічних засобів для автоматичної фіксації порушень
Закону.
В структурі злочинності домінуючу роль продовжують відігравати злочини
майнової спрямованості. В 2018 році набув поширення такий вид злочину, як крадіжки і
тенденція до їх збільшення є прогресуючою.
Основним стратегічним завданням Програми є подальше вдосконалення взаємодії
та підтримки збоку місцевого самоврядування правоохоронних органів у боротьбі із
злочинністю, надання допомоги у матеріально-технічному оснащенні, для забезпечення
діяльності правоохоронних органів, що підвищить ефективність реагування та швидке
прибуття на місце вчинення злочину, розслідування та розкриття злочинів,
результативність пенітенціарної діяльності та контролю за особами, звільненими з місць
позбавлення волі.
Високе технологічне і технічне забезпечення правоохоронних органів - це
належний рівень безпеки та комфорту жителів Пустомитівського району.
2. Мета.
Сприяння Пустомитівському відділу поліції ГУНП у Львівській області у боротьбі
зі злочинністю та охороні публічного порядку та безпеки, профілактиці правопорушень,
забезпеченні законності, прав, свобод і законних інтересів громадян на території
Пустомитівського району.
3. Завдання.
Відповідно до поставленої мети, завданням даної Програми є фінансування
заходів спрямованих на:
- забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод, законних
інтересів;
- запобігання правопорушенням та їх припинення;

- забезпечення публічної безпеки і порядку;
- виявлення та розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;
- профілактика правопорушень;
- захист власності від посягань;
- участь в наданні соціальної та правової допомоги громадянам, та сприянні
державним органам, підприємствам, установам і організаціям району у виконанні
покладених на них законом обов’язків.
4. План заходів і бюджет Програми:
- придбання паливно-мастильних матеріалів та ремонт автомобілів для
Пустомитівського відділу поліції ГУНП України у Львівській області - 200 тис.
грн. ( для забезпечення охорони публічного порядку та миттєвого реагування на
злочини та інші надзвичайні події);
- придбання комп’ютерного обладнання та оргтехніки – 50,0 тис. грн. (з метою
створення належних умов роботи необхідно забезпечення комп’ютерами слідчих,
інспекторів поліції, а також облаштування оргтехнікою дільничних пунктів поліції в
селищних та сільських радах, а також з метою протидії злочинності і запобіганню
подальшого зростання її рівня необхідно покращити оснащення спеціальною технікою
оперативно-службову діяльність відділу поліції).
-проведення поточного ремонту адміністративної будівлі за адресою
м.Пустомити вул.Шевченка, 1 - 100,0 тис. грн. ( з метою створення належних умов
роботи працівникам поліції, ремонт чергової частини та актового залу).
Ресурсне забезпечення Програми матеріальної підтримки Пустомитівського ВП
ГУНП у Львівській області з питань забезпечення охорони публічного порядку та
безпеки, профілактики правопорушень, законності, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян на 2019 рік.
Обсяг коштів, які
пропонується залучити
на виконання
Програми
Обсяг ресурсів, усього,
тис. грн,
у тому числі:
районні, міські (міст
обласного
підпорядкування)
бюджети
бюджети сіл, селищ,
міст районного
підпорядкування
кошти не бюджетних
джерел

Етапи виконання програми
I
2019
рік
350,0

350,0

II

III

Усього витрат
на виконання
Програми
тис. грн
350,0

350,0

Напрямки діяльності та заходи Програми матеріальної підтримки Пустомитівського ВП
ГУНП у Львівській області з питань забезпечення охорони публічного порядку та
безпеки, профілактики правопорушень, законності, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян на 2019 рік.
№
п/п

Назва
Перелік
напряму
заходів
діяльності програми
(пріоритетні
завдання)
1. Підвищення 1.Купівля
рівня
комп'ютерно
технологічно го
го
обладнання,
та технічного та
оснащення оргтехніки
правоохорон
них
органів у
2.Купівля
профілактиці паливнота
мастильних
боротьбі зі матеріалів та
злочинністю. придбання
запчастин
для ремонту
автомобілів

Строк Виконавці Джерела Орієнтовні обсяги Очікувани
викона
фінансува фін-я, тис. грн, у й
ння
ння
т.ч.
результат
заходу
2019 р.
2019
рік

2019
рік

3.Закупівля
будматеріалі 2019
в та
рік
проведення
поточного
ремонту
адмінбудівлі
по
вул..Шевчен
ка,1

Пустомитів Районний
ський
бюджет
ВП ГУ НП
України у
Львівській
області,
Н.М.
Коминар
Пустомитів Районний
ський ВП бюджет
ГУ НП
України у
Львівській
області,
Н.М.
Коминар
Пустомитів Районний
ський ВП бюджет
ГУ НП
України у
Львівській
області,
Н.М.
Коминар

50,0

200,0

100,0

ПАСПОРТ
Назва: Програма матеріальної підтримки Пустомитівського відділу поліції
ГУНП у Львівській області з питань забезпечення охорони публічного порядку та
безпеки, профілактики правопорушень, законності, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян на 2019 рік

Ініціатор розроблення

Пустомитівський ВП ГУНП
у Львівській області

Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої
влади про розроблення програми

Пустомитівська РДА Львівської області
Рішення № _____ від 01.02.2018 р.

Розробник програми

Пустомитівський ВП
ГУНП у Львівській області

Головний розпорядник коштів

Пустомитівська РДА Львівської області

Відповідальний виконавець програми :
Термін реалізації програми
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
тис. грн., всього
у тому числі
коштів обласного бюджету
районного бюджету
коштів інших джерел

Пустомитівський ВП ГУНП
у Львівській області
2019 рік
350, 0
350,0
-

Голова районної ради

Галина Гичка

Завізовано:
Начальник Пустомитівського ВП
ГУНП у Львівській області
полковник поліції

Коминар Н.М.

Проект рішення
Про затвердження 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 2019 рік.
Розглянувши проект цільової 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 2019 рік,
підготовлений районною держадміністрацією (лист від 16.01.2019 №61-65\0\219 додається), керуючись підпунктом 16) пункту 1 статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року, враховуючи
висновки постійних комісій районної ради з питань містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку від
29.01.2019 і з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 30.01.2019,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму 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 2019 рік, згідно з додатком.
2. Фінансовому управлінню районної держадміністрації (Л.Максим)
здійснювати фінансування вищезгаданої Програми протягом 2019 року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, транспорту та зв’язку (О.Фар’ян) і з питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток
до рішення районної ради
від 01.02.2019 № ___

ПРОГРАМА
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 2019 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 2019 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 2019 рік» від 14 грудня 2018 р. № 605.
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. 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.
5. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координатором реалізації Програми є відділ економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі Пустомитівської районної державної адміністрації.

6. Прогнозний обсяг фінансування Програми на 2019 рік
грн
Обсяг коштів, які заплановано
спрямувати на ремонт доріг
загального користування
місцевого значення протягом
2019 року
Усього,
у тому числі
*районний бюджет
Інші джерела

Усього, на 2019 рік
25 000 000,00
25 000 000,000

Фінансування програми здійснюватиметься протягом 2019 року.
Розподіл коштів з районного бюджету здійснюватиметься з урахуванням листів
та пропозицій щодо необхідності фінансування ремонтних робіт на автомобільних
дорогах загального користування, отриманих від Департаменту дорожнього
господарства, транспорту та зв`язку Львівської обласної державної адміністрації та
Служби автомобільних доріг у Львівській області.

Паспорт
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 2019 рік
1. Підстава для розроблення Програми

рішення сесії Пустомитівської районної
Ради «Про районний бюджет
Пустомитівського району на 2019 рік»

від 14
грудня 2018 р. №605,
Лист Департаменту дорожнього
господарства, транспорту та зв`язку
Львівської
обласної
державної
адміністрації
№5/33-62/0/2-19 від 21.01.2019 року
2. Розробник Програми

Пустомитівська райдержадміністрація

3.Виконавець Програми

Департамент дорожнього
господарства, транспорту та зв’язку
Львівської обласної державної
адміністрації, Служба автомобільних

доріг
у Львівській області,
Міська, сільські ради та об’єднані
територіальні громади Пустомитівського
району;
4.Термін реалізації Програми

2019 рік

5.Прогнозні обсяги та джерела
фінансування, тис. грн.

Районний бюджет 25 000,000 тис. грн.

Голова районної ради

Галина Гичка

Завізовано:
Головний спеціаліст відділу
економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі РДА

Олена Стасюк

Проект рішення
Про затвердження окремих районних 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 30.01.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити в новій редакції:
1.1. Програму вдосконалення управління територіальним розвитком у
Пустомитівському районі на 2019 рік, затверджену пп. 1.1.15 п.1 рішення
районної ради від 14.12.2018 №604 «Про затвердження районних цільових
програм на 2019 рік», згідно з додатком №1.
1.2. Програму «Соціальна робота із сім’ями, дітьми та молоддю у
Пустомитівському районі на 2017-2020 р.р.», затверджену пп. 1.1.23 п.1
рішення районної ради від 20.12.2016 №198 «Про затвердження районних
цільових програм», 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

Додаток №1
до рішення районної ради
від 01.02.2019 № ___
ПРОГРАМА
Вдосконалення управління територіальним розвитком у Пустомитівському
районі на 2019 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

3
4
4
4
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7.

Паспорт районної цільової програми
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8.

Ресурсне забезпечення Програми на 2019 рік
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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 2019 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
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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, а також доріг комунальної власності
та об`єктів житлово-комунального призначення. Також надання фінансової
підтримки на закупівлю устаткування, обладнання, матеріалів, меблів, інвентарю
та інших предметів довготривалого користування.
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 доріг комунальної власності та об`єктів житловокомунального призначення та 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;
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- 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;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості;
- коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;
- коштів Державного фонду регіонального розвитку.
Також надання коштів на закупівлю устаткування, обладнання, матеріалів,
меблів, інвентарю та інших предметів довготривалого користування.
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 соціально4

економічного 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, а також доріг
комунальної власності та об`єктів житлово-комунального призначення 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 та житлово-комунальної сфери
об’єднаних територіальних громад;
- покращення умов життєдіяльності населення об’єднаних територіальних громад.
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Паспорт районної цільової програми
Програма вдосконалення управління територіальним розвитком у
Пустомитівському районі на 2019 рік
1.
Ініціатор розробки – відділ економічного розвитку, інфраструктури та
торгівлі районної державної адміністрації.
2.
Дата, номер документа про затвердження Програми Рішення районної
ради від 14 грудня 2018 року м№604.
3.
Розробник Програми – відділ економічного розвитку, інфраструктури
та торгівлі районної державної адміністрації.
4.

Співрозробники Програми – об’єднані територіальні громади.

5.
Відповідальний виконавець Програми – відділ економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі районної державної адміністрації,
фінансове
управління районної державної адміністрації, об’єднані територіальні громади.
6.
Учасники Програми – відділ економічного розвитку, інфраструктури
та торгівлі районної державної адміністрації, фінансове управління районної
державної адміністрації, об’єднані територіальні громади .
7.

Термін реалізації Програми:
початок – 1 січня 2019 року, закінчення – 31 грудня 2019 року.

8.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, передбачених для реалізації
Програми за рахунок коштів районного бюджету становить 7 250 000,00 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.

6

Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення
Програми вдосконалення управління територіальним розвитком у
Пустомитівському районі на 2019 рік
грн
Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання Програми
Усього,
у тому числі
*районний бюджет
Інші джерела

Усього, на 2019 рік
7 250 000,00
7 250 000,00

* Визначається при затвердженні (уточненні) показників районного бюджету

Голова районної ради

Галина Гичка

Завізовано:
Головний спеціаліст відділу
економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі

Олена Стасюк

Додаток №2
до рішення районної ради
від 01.02.2019 № ___
ПРОГРАМА
«Cоціальна робота зі сім’ями, дітьми та молоддю у Пустомитівському
районі на 2017 – 2020р.р» у новій редакції.
І. Основна мета Програми Пустомитівського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі Центр) є надання
психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, інформаційних
та юридичних послуг сімям, дітям та молоді.
ІІ. Правова основа Програми:
- Конституція України;
- Закон України «Про соціальну роботу зі сім’ями, дітьми та молоддю»
від 21.06.2001 р.№2558-ІІІ;
- Закону України «Про надання соціальних послуг» від 19.09.2003р.
№966-IV;
- Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» від 13.01.2005р. №2342-VI;
- Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. №2402-ІІІ;
- Закон України «Про загальнодержавну програму цільової соціальної
підтримки протидія ВІЛ-інспекції/СНІДу на 2014-2018р.р. від 20.10.2014р.;
- Закон України «Про забезпечення прав свобод внутрішньо
переміщених осіб» від 20.10.2014р. №1706-VIII;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002р. №565 «Про
затвердження Положення про прийомну сім’ю»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002р. №564 «Про
затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження загального
положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» від
01.08.2013р. №573;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах,
надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких
сімей (осіб) від 21.11.2013р. №896;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у
складних життєвих обставинах від 21.11.2013р. «895;
- Розпорядження голови Пустомитівської районної державної
адміністрації «Про затвердження Положення про Пустомитівський
районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» від
08.09.2017р. №651;
- Положення про Пустомитівський районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді.
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ІІІ. Основними завданнями Програми є:
3.1. Забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та
патронажу, соціальної профілактики і реабілітації.
3.2. Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на
запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді;
3.3. Виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних
життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
3.4. Здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які
перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої
допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки
потреби сім’ї/особи у таких послугах:
- проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім'ями, дітьми та
молоддю;
- забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами,
установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної
громади до проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.
3.5. Робота зі сім’ями та дітьми, які опинилися в складних життєвих
обставинах:
3.6. Запровадження ефективної методики, соціальної роботи,
спрямованої на збереження виховної функції сім’ї з метою запобігання виходу
дитини з сімейного оточення;
3.7. Робота щодо зменшення кількості дітей, вилучених з сімейного
середовища;
3.8. Збільшення кількості послуг сім’ям з дітьми, що опинилися в
складних життєвих обставинах;
3.9. Забезпечення соціального супроводу батьків, яких поновлено в
батьківських правах;
3.10. Допомога жінкам, щодо яких надійшли повідомлення від закладів
охорони здоров’я до центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про
намір відмови від новонародженої дитини;
3.11. Забезпечення обліку дітей з особливими потребами, які
виховуються в сім’ях, охоплених соціальними послугами;
3.12. Забезпечення обліку дітей, які можуть бути повернуті із закладів у
сім’ї;
3.13. Надання гуманітарної та іншої допомоги .
3.14. Робота по влаштуванні дітей з категорії діти-сироти та діти
позбавлені батьківського піклування у сім’ї громадян:
- у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.
3.15. Виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів.
3.16. Забезпечення підготовки, навчання та підвищення кваліфікації
працівників центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та фахівців із
соціальної роботи.
3.17. Робота із внутрішньо переміщеними сім’ями/особами із АР Крим
та східних областей України.
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3.18. Робота із сім’ями, члени яких перебували та перебувають у зоні
проведення антитерористичної операції (Операції об’єднаних сил) їх
сім’ями, члени яких загинули під час проведення антитерористичної операції
(Операції об’єднаних сил) їх сім’ями, члени яких загинули під час Революції
Гідності.
ІV. Заходи Центру:
4.1. Основні заходи, здійснення яких передбачає дана Програма
4.1.1. День Українського добровольця ( 14 березня);
4.1.2. Родинне свято для людей з інвалідністю (березень);
4.1.3. Проведення акції «Великодній кошик» для сімей, які перебувають
у складних життєвих обставинах (кін. березня – поч. квітня);
4.1.4. День здоров’я ( 7 квітня );
4.1.5. День Матері (перша неділя травня);
4.1.6. Міжнародний День сім’ї ( 15 травня);
4.1.7. Міжнародний день захисту дітей (1 червня);
4.1.8. Спартакіада людей з інвалідністю (серпень);
4.1.9. Проведення акції «Готуємо дітей до школи» для сімей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей, дитячого
будинку сімейного типу та внутрішньо переміщених сімей (серпень);
4.1.10. День Захисника України ( 14 жовтня );
4.1.11. Фестиваль “Повір у себе і в тебе повірять інші” - для дітей з
функціональними обмеженнями (листопад);
4.1.12. День Гідності та Свободи ( 21 листопада );
4.1.13. 16 днів проти насилля ( 25 листопада – 10 грудня);
4.1.14. День толерантного ставлення до людей хворих на СНІД
( 1 грудня);
4.1.15. Міжнародний День людей з інвалідністю (3 грудня);
4.1.16. Міжнародний день волонтера ( 5 грудня ).
4.1.17. Свято Миколая
4.1.18. Проведення семінарів, бесід, відеолекторій, лекцій, круглих
столів, вуличних акцій (протягом року).
4.1.19. Виготовлення соціальної рекламної продукції ( протягом року);
4.1.20. Проведення екскурсій, культурних розважальних
заходів
(протягом року);
V. Фінансове забезпечення виконання Програми Центру:
Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися у межах
коштів, що передбачатимуться у районному бюджеті на програми та заходи
Центру. Розрахунки на проведення заходів здійснюються з урахуванням
особливостей певної програми (заходу).
Заступник директора-начальник відділу
соціальної роботи Пустомитівського районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Ганна Дідик
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ПАСПОРТ
програми «Cоціальна робота зі сім’ями, дітьми та молоддю у

Пустомитівському районі на 2017 – 2020р.р»
1. Назва: Програма «Cоціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю у
Пустомитівському районі на 2017 – 2020р.р»
2.Підстава для розроблення Програми: Конституція України; Закон
України «Про соціальну роботу зі сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001
р.№2558-ІІІ;
Закону України «Про надання соціальних послуг» від
19.09.2003р. №966-IV; Закону України «Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування» від 13.01.2005р. №2342-VI; Закон України «Про
охорону дитинства» від 26.04.2001р. №2402-ІІІ; Закон України «Про
загальнодержавну програму цільової соціальної підтримки протидія ВІЛінспекції/СНІДу на 2014-2018р.р. від 20.10.2014р.; Закон України «Про
забезпечення прав свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014р.
№1706-VIII; Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002р. №565
«Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»; Постанова Кабінету
Міністрів України від 26.04.2002р. №564 «Про затвердження Положення про
дитячий будинок сімейного типу»; Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження загального положення про центр соціальних служб для
сім’ї,дітей та молоді» від 01.08.2013р. №573; Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають
у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення
соціального супроводу таких сімей (осіб) від 21.11.2013р. №896; Постанова
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів
соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих
обставинах від 21.11.2013р. «895; Розпорядження голови Пустомитівської
районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про
Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»
від 08.09.2017р. №651; Положення про Пустомитівський районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
3.Мета Програми: надання психологічних, соціально-педагогічних,
соціально-медичних, інформаційних та юридичних послуг сімям, дітям та
молоді.
4.Замовник або координатор: Пустомитівський районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
5.Головний розпорядник коштів, виконавець: Пустомитівська
районна державна адміністрація, Пустомитівський районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
6.Обсяги фінансування:
2017 рік – 70 000,00 грн. районний бюджет Пустомитівського району;
2018 рік – 80 000,00 грн. районний бюджет Пустомитівського району;
2019 рік – 100 000,00 грн. районний бюджет Пустомитівського району;
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2020 рік – 100 000,00 грн. районний бюджет Пустомитівського району.
7.Термін реалізації Програми: 2017-2020рр.
8.Очікувані
результати
виконання
Програми:
ефективне
забезпечення соціальними послугами сімей, дітей та молоді Пустомитівським
районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
9.Контроль за виконанням Програми: здійснює постійна комісія
Пустомитівської районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій.

Голова районної ради

Галина Гичка

Завізовано:
Заступник директора-начальник
відділу соціальної роботи
Пустомитівського районного
центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

Ганна Дідик
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Проект рішення
Про надання одноразових матеріальних допомог мешканцям
Пустомитівського району.
Враховуючи викладене в заявах мешканців Пустомитівського району
(додаються), керуючись частиною 2 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", враховуючи висновок постійної комісії районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 30.01.2019,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати матеріальну допомогу мешканцям Пустомитівського району
за рахунок коштів районного бюджету на 2019 рік, а саме:
- Лань Назарію Зіновійовичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю м.
Пустомити, на лікування сина;
- Романко Юрію Григоровичу в сумі 10,0 тис. грн., працівнику
Пустомитівської районної ради, на лікування внука;
- Літвіновій Ользі Петрівні в сумі 40,0 тис. грн., мешканці смт. Щирець,
на лікування сина;
- Чаркас Степану Петровичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю с.
Звенигород, на закупівлю будівельних матеріалів;
- Дзяному Мирославу Богдановичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю с.
Старе Село, на лікування.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про спрямування обсягу вільного залишку коштів
районного бюджету, що склався станом
на 1 січня 2019 року.

На підставі частини 4 статті 14 та частини 7 статті 78 Бюджетного
кодексу України, враховуючи пропозиції Пустомитівської районної державної
адміністрації по розподілу коштів районного бюджету Пустомитівського
району, викладені у листах від 14.01.2019 №61-57/0/2-19 та 22.01.2019 №6193/0/2-19, висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій від 30.01.2019, керуючись частиною 2 статті 43 та
частиною 1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Спрямувати обсяг вільного залишку бюджетних коштів районного
бюджету по загальному фонду бюджету в сумі 25 762 895,15 грн. а саме:
1.1. Районній державній адміністрації в сумі 4 844 000,00 грн.:
КПКВКМБ 0219800 (250344) «Субвенція з місцевого бюджету
державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів» в сумі 4 464 000,00 грн., в тому числі:
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 4334200 грн.
- 4254200.00 грн. на виконання «Програми підтримки органів державної
виконавчої влади у Пустомитівському районі на 2019 рік»;
- 40 000,00 грн. на виконання програми «Підготовки молоді до військової
служби у Збройних Силах України, організації військового обліку,
забезпечення проведення призову на строкову військову службу та
здійснення заходів щодо відбору кандидатів на військову службу за
контрактом в Пустомитівському районі у 2019 році»;
- 40 000,00 грн. на виконання «Цільової програми матеріально-технічного
забезпечення підшефних військових частин на 2019 рік» (для військової
частини А 2166 в сумі 20000,00 грн.; для військової частини А2556 20000,00 грн.).
КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 129 800,00 грн., в тому числі:
- 89 800,00 грн. на виконання «Програми підтримки органів державної
виконавчої влади у Пустомитівському районі на 2019 рік»;
- 40 000,00 грн. на виконання «Цільової програми матеріально-технічного
забезпечення підшефних військових частин на 2019 рік» (для військової частини
А4324 в сумі 20 000,00 грн.; для військової частини А4623 – 20 000,00 грн.).
КПКВКМБ 0217461 КЕКВ 2610 (субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)) в сумі 80 000,00 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.
КПКВКМБ 0217640 КЕКВ 2730 – 100 000,00 грн. (на часткове
відшкодування відсотків за кредитами згідно програми енергозбереження для
населення Пустомитівщини на 2017-2020 роки).

КПКВКМБ 0210180 КЕКВ 2240 в сумі 180 000,00 грн. (на виконання
програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського
суспільства у Пустомитівському районі на 2019 рік).
КПКВК 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету
на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку
регіонів» КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління
інших рівнів) в сумі 20 000,00 грн. (на виконання програми матеріальної
підтримки Пустомитівського відділу поліції ГУНП у Львівській області з
питань забезпечення охорони публічного порядку та безпеки, профілактики
правопорушень, законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
на 2019 рік).
1.2. На 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 2019 рік» в сумі 200 000,00
грн.
1.3. Органам місцевого самоврядування в сумі 10 900 395,15 грн., а саме:
КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 2 257
834,35 грн.
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 496 643,94 грн., а саме:
- Старосільській раді сільській раді – 84 800,00 грн. (на виготовлення
технічної документації проекти землеустрою – 20 000,00 грн., поточний ремонт
будівлі та цокольного приміщення сільської ради в с.Старе Село – 64 800,00
грн.).
на виконання «Програми вдосконалення управління територіальним
розвитком у Пустомитівському районі на 2019 рік» в сумі 327 527,59 грн.
На виконання «Програми з моніторингу за станом довкілля на території
Пустомитівського району Львівської області на 2017-2021 роки» в сумі
42 577,60 грн., в тому числі:
- Верхньобілківській сільській раді – 3275,20 грн.;
- Вовківській сільській раді – 3275,20 грн.;
- Годовицько-Басівській сільській раді – 3275,20 грн.;
- Жирівській сільській раді – 3275,20 грн.;
- Звенигородській сільській раді – 3275,20 грн.;
- Лисиничівській сільській раді – 3275,20 грн.;
- Миколаївській сільській раді – 3275,20 грн.;
- Пустомитівській міській раді – 6550,40 грн.;
- Семенівській сільській раді – 3275,20 грн.;
- Сокільницькій сільській раді – 3275,20 грн.;
- Ставчанській сільській раді – 3275,20 грн.;
- Старосільській сільській раді – 3275,20 грн.
На виконання «Програми ліквідації загрози виникнення ускладнень
епідситуації в Пустомитівському районі на 2018-2022 роки» в сумі 41 738,75
грн., в тому числі:
- Борщовицькій сільській раді – 6643,23 грн.;
- Верхньобілківській сільській раді – 4387,09 грн.;
- Вовківській сільській раді – 3270,38 грн.;
- Годовицько-Басівській сільській раді – 2948,55 грн.;

- Звенигородській сільській раді – 7316,40 грн.;
- Конопницькій сільській раді – 724,01 грн.;
- Містківській сільській раді – 3695,21 грн.;
- Миколаївській сільській раді – 2782,07 грн.;
- Пикуловицькій сільській раді – 1119,60 грн.;
- Семенівській сільській раді – 768,79 грн.;
- Ставчанській сільській раді – 3206,36 грн.;
- Старосільській сільській раді – 2113,46 грн.;
- Жирівській сільській раді – 1270,30 грн.;
- Оброшинській сільській раді – 1493,30 грн.
КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 1 761 190,41 грн., а саме:
- Старосільській сільській раді - 38 718,00 грн. (на виготовлення ПКД на
облаштування благоустрою території НД № 2 в с.Старе Село);
- на виконання «Програми вдосконалення управління територіальним
розвитком у Пустомитівському районі на 2019 рік» - 1 722 472,41 грн.
КПКВКМБ 3719720 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання
інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів) в сумі 8 402 600,00 грн.:
- обласному бюджету – 926 344,40 грн. (на будівництво лікарської
амбулаторії у с.Семенівка)
- Семенівській сільській раді – 216 255,60 грн. (на будівництво лікарської
амбулаторії у с.Семенівка)
- Старосільській сільській раді – 60 000,00 грн. (на виготовлення ПКД на
реконструкцію вуличного освітлення в с.Старе Село);
- Борщовицькій сільській раді – 1 000 000,00 грн. (на будівництво
дошкільного навчального закладу в с.Борщовичі, Борщовицької сільської ради
Пустомитівського району Львівської області);
- Жирівській сільській раді – 1 000 000,00 грн. (реконструкція дитячого
садочку в с. Милятичі Пустомитівського району Львівської області) на
співфінансування ДФФР;
- на виконання «Програми вдосконалення управління територіальним
розвитком у Пустомитівському районі на 2019 рік» - 5 200 000,00 грн., а саме:
КПКВКМБ 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 50 000,00 грн. Пикуловичівській
сільській раді на виготовлення проектно-кошторисної документації на
капітальний ремонт дороги по вул.Шкільна-М.Булеци.
КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620
(поточні трансферти органам державного управління інших рівнів)
Миколаївській сільській раді – 40 000,00 грн. (виготовлення детального плану
с.Городиславичі).
КПКВКМБ 3719150 «Інші дотації з місцевого бюджету» КЕКВ 2620
(поточні трансферти органам державного управління інших рівнів)
Ставчанській сільській раді в сумі 47 000,00 грн., на оплату електроенергії.
КПКВКМБ 3719720 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання
інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів) Ставчанській сільській раді, а саме:

- 68 358,80 грн. на виготовлення ПКД «Реконструкція дитячого
дошкільного закладу по вул. Шашкевича 42 в с.Ставчани Пустомитівського
району Львівської області»;
- 14 639,00 грн. на виготовлення містобудівного розрахунку для об’єкта
«Будівництво корпусу навчальних класів з їдальнею та актовим залом
Ставчанського НВК»;
- 9316,00 грн. на виготовлення містобудівного розрахунку для об’єкта
«Будівництво комплексу дитячих та спортивних майданчиків з роздягальнею в
с.Ставчани Пустомитівського району Львівської області»;
- 10 647,00 грн. на виготовлення містобудівного розрахунку для об’єкта
«Реконструкція дитячого дошкільного закладу по вул.Шашкевича, 42 в
с.Ставчани Пустомитівського району Львівської області».
1.4. Відділу культури Пустомитівської райдержадміністрації в сумі
5 368 500,00 грн., а саме:
КПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв та виставок» КЕКВ
3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) –
578 000,00 грн. ( на придбання дерев’яної конструкції із тесаного бруса-кругляка
для музею «Криївка»).
КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового
користування) в сумі 343 000,00 грн.;
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт) в сумі 2 300 000,00 грн. (капремонт НД
с.Шоломинь – 800 000,00 грн., капремонт НД с.Лісневичі – 1500 000,00 грн.).
КПКВКМБ 1017324 «Будівництво установ та закладів культури» КЕКВ
3142 – 1 900 000,00 грн. (реконструкція будівлі Народного дому с.Городиславичі
– 900 000,00 грн., реконструкція НД с. Вовків 1 000 000,00 грн.).
КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 3132 (капітальний
ремонт інших об’єктів) в сумі 100 000,00 грн. (капремонт НД с.Старе Село№2 –
50 000,00 грн., капремонт НД с.Відники – 50 000,00 грн.).
КПКВКМБ 1017324 «Будівництво установ та закладів культури» КЕКВ
3142 реконструкція будівлі Народного дому с.Жирівка – 50 000,00 грн.
КПКВКМБ 1017324 «Будівництво установ та закладів культури» КЕКВ3142 (реконструкція та реставрація інших об’єктів) «Реконструкція системи
опалення та електропостачання народного дому в с. Борщовичі
Пустомитівського району Львівської області» в сумі 50 000,00 грн.
КПКВКМБ
1014060
«забезпечення діяльності палаців і будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2210
(предмети, матеріали, обладнання та інвентар) на придбання одягу сцени для
народного дому с. Наварія в сумі 47 500,00 грн.
1.5. Виділити асигнування на виконання «Програми співфінансування
мікропроектів місцевого розвитку у Пустомитівському районі на 2019 рік» в
сумі 900 000,00 грн.
1.6. Виділити асигнування на виконання «Програми проведення обласного
конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017-2020 роки» в
сумі 2 000 000,00 грн.
1.7. Управлінню соціального захисту населення в сумі 400 000,00 грн., по
ТПКВКМБ 0813242 КЕКВ 2730 в сумі 400 000,00 грн.:
– матеріальна допомога громадянам району - 210 000,00 грн.;

–
–

допомога контрактникам - 100 000,00 грн.;
матеріальна допомога мешканцям Пустомитівського району в сумі
90 000,00 грн., а саме:
- Лань Назарію Зіновійовичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю м.
Пустомити, на лікування сина;
- Романко Юрію Григоровичу в сумі 10,0 тис. грн., працівнику
Пустомитівської районної ради, на лікування внука;
- Літвіновій Ользі Петрівні в сумі 40,0 тис. грн., мешканці смт. Щирець,
на лікування сина;
- Чаркас Степану Петровичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю с.
Звенигород, на закупівлю будівельних матеріалів;
- Дзяному Мирославу Богдановичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю с.
Старе Село, на лікування.
1.8. Комунальному некомерційному підприємству Пустомитівської
районної ради «Пустомитівській центральній районній лікарні» КПКВКМБ
0217322 «Будівництво медичних установ та закладів» КЕКВ 3210 (капітальні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)) в сумі 800 000,00 грн. (на
реконструкцію лікарської амбулаторії ЗПСМ с.Борщовичі (благоустрій
території).
1.9. Відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації в сумі
180 000,00 грн. по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами», а саме:
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) в сумі 100 000,00 грн., на
виготовлення проектно-кошторисної документації Пикуловицького НВК;
КЕКВ 2210 на виконання «цільової програми розвитку гірськолижного
спорту на зимовий період 2018-2019 навчального року» в сумі 30 000,00 грн.;
КЕКВ 2240 Борщовицькому НВК (20 000,00 грн. - виготовлення
технічного паспорта школи, 30 000,00 грн. - виготовлення технічного паспорта
на землю.
1.10. Пустомитівській районній раді по КПКВКМБ 0110180 КЕКВ 2240 в
сумі 170 000,00 грн. (на виконання програми сприяння розвитку інформаційного
простору та громадянського суспільства у Пустомитівському районі на 2019
рік).
2. Спрямувати залишок коштів по КДК 41051000 «Субвенція з місцевого
бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів
освітньої субвенції» в сумі 109 429,29 грн. на КПКВКМБ 0611020 «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» КЕКВ
3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування).
3. Спрямувати залишок коштів по КДК 41034200 «Медична субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам» в сумі 1 807 192,03 грн.
Комунальному некомерційному підприємству Пустомитівської районної ради
«Пустомитівській центральній районній лікарні», а саме:
КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню» КЕКВ 3210 (капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)) для закупівлі наркозно-дихального апарату.
4. Спрямувати залишок коштів по КДК 41033900 «Освітня субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 17 000 000,00 грн.:
КПКВКМБ
0611020
«Надання
загальної
середньої
освіти

загальноосвітніми навчальними закладами»
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт) – 5 000 000,00 грн. (2 000 000,00 грн. –
капремонт Верхньобілківської ЗОШ, 1 000 000,00 грн. – капремонт школи в селі
Милятичі, 1 000 000,00 грн. – капремонт благоустрію Пустомитівської ЗОШ №1,
1 000 000,00 грн. – капітальний ремонт із заміною вікон приміщень
загальноосвітніх шкіл, а саме: Пустомитівська ЗОШ №1, Пустомитівська ЗОШ
№2, Старосільська ЗОШ, Відниківська ЗОШ, Загірянський НВК, Миколаївський
НВК, Пикуловицький НВК).
3719720 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних
проектів» КЕКВ 3230 (капітальні трансферти органам державного управління
інших рівнів) – 12 000 000,00 грн. (9 000 000,00 грн. - будівництво школи в с.
Оброшино Пустомитівського райну Львівської області, 2 000 000,00 грн. –
добудова об’єкту соціально-економічної інфраструктури заганоосвітньої школи
І-ІІІ ступенів в с.Семенівка, 1 000 000,00 грн. – добудова Верхньобілківської
ЗОШ).
5. Спрямувати залишок коштів по КДК 41051500 «Субвенція з місцевого
бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок
коштів медичної субвенції» в сумі 1 697 000,74 грн. Комунальному
некомерційному підприємству Пустомитівської районної ради «Пустомитівській
центральній районній лікарні», а саме:
КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню» КЕКВ 3210 (капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)) для закупівлі УЗД та комп’ютерного обладнання.
6. 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 попередню оплату за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117
«Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються
за бюджетні кошти», наказу Міністерства фінансів України від 03.06.2014
№671 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти», враховуючи висновок постійної комісії
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від
30.01.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати право голові Пустомитівської районної ради Гичці Галині
Григорівні передбачати в договорах попередню оплату при закупівлі лише тих
товарів, робіт і послуг, що передбачається поставити, виконати та надати
протягом поточного бюджетного періоду, а також у разі закупівлі:
1) на строк не більше одного місяця:
- послуг пошти та зв’язку;
- природного газу, як товару вартістю не більш як 100,00 тис. грн.;
- розподілу та зберігання (закачування, відбору) природного газу, якщо
розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості;
- послуг з енергопостачання;
- інших робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30
відсотків їх вартості.
2) на строк не більше трьох місяців:
- робіт із реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного
переоснащення, придбання основних засобів.
3) на строк не більше одного року:
- періодичних видань.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про встановлення в 2019 році плати та надання пільг за харчування дітей у
закладах дошкільної освіти Пустомитівського району.
Розглянувши викладене в листі відділу освіти районної державної адміністрації від
09.01.2019 №1-13\18, відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 35
Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911-VIII, постанови Кабінету Міністрів
України від 26 серпня 2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та
інтернатних навчальних закладів» (зі змінами та доповненнями від 18.01.2016), порядку
встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних
дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 21.11.200 № 667, враховуючи висновки постійних комісій
районної ради з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження,
інформаційної політики та свободи слова і з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій від 30.01.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. У закладах дошкільної освіти Пустомитівського району в 2019 році:
1.1. Затвердити плату за харчування дітей в розмірі, що становить не менше 60
відсотків у міській місцевості та не менше 40 відсотків у сільській місцевості від вартості
харчування на день.
1.2. Зменшити розмір плати за харчування на 50 відсотків для батьків, у сім'ях яких є
троє і більше дітей.
1.3. Звільнити від плати за харчування:
1.3.1. Батьків або осіб, що їх замінюють із сімей, які отримують допомогу відповідно
до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
1.3.2. Батьків або осіб, що їх замінюють, у сім’ях яких сукупний дохід на кожного
члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового
мінімуму (гарантованого мінімуму), який встановлюється Законом України «Про
Державний бюджет України на 2019 рік» для визначення права на звільнення від плати за
харчування дитини в закладах дошкільної освіти району;
1.3.3. Сім’ї, в яких виховуються:
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- діти з інвалідністю;
- діти, батьки яких загинули в АТО та під час Революції Гідності, діти учасників
АТО та ООС, діти бійців добровольчих формувань, які отримали посвідчення бійцядобровольця АТО, та діти військовослужбовців військової служби за контрактом;
- діти, які перебувають у спеціальних групах для дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку (2 групи в ЗДО №3 м.Пустомити, 2 групи в ЗДО
с.Лапаївка (з січня по лютий 2019 року)).
2. Покласти контроль за виконанням рішення на постійну комісію з питань освіти,
науки, релігії, національного і духовного відродження, інформаційної політики та
свободи слова (О.Михальчук) та з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій
(І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про забезпечення безкоштовним харчуванням учнів у закладах загальної
середньої освіти Пустомитівського району в 2019 році.
Розглянувши лист відділу освіти Пустомитівської районної державної
адміністрації від 09.01.2019 № 1-13/19 про забезпечення безкоштовним
харчуванням учнів у закладах загальної середньої освіти Пустомитівського
району в 2019 році, керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій
районної ради з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного
відродження, інформаційної політики та свободи слова і з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій від 30.01.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Відділу освіти Пустомитівської
районної державної адміністрації
(Т.Стахів) забезпечити безкоштовним харчуванням учнів у закладах загальної
середньої освіти Пустомитівського району в 2019 році:
1.1. За рахунок коштів районного бюджету:
- з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- учнів 1–4 класів, які отримують допомогу відповідно до Закону України
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
1.2 За рахунок коштів, виділених на фінансування «Районної комплексної
програми на 2018 – 2020 роки щодо соціальної підтримки, адаптації
військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей,
бійців добровольчих формувань, які отримали посвідчення бійця-добровольця
АТО та членів їх родин, сімей загиблих героїв під час Революції Гідності та в ході
проведення АТО, вшанування пам'яті загиблих, проведення комплексних заходів
з військово-патріотичного виховання молоді, організації літніх таборів для дітей
та юнацтва із елементами військово-медичної підготовки» (зі змінами):
- дітей учасників АТО і ООС, та бійців добровольчих формувань, які
отримали посвідчення бійця-добровольця АТО;
- дітей, батьки яких загинули під час Революції Гідності та в ході
проведення АТО;
- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних
класах;
- дітей з інвалідністю;
- дітей військовослужбовців військової служби за контрактом.
2. Покласти контроль за виконанням рішення на постійні комісії районної
ради з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження,
інформаційної політики та свободи слова (О.Михальчук) та з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про звільнення в 2019 році від сплати орендної плати та
експлуатаційних витрат на утримання приміщень.
Розглянувши викладене в листі відділу освіти Пустомитівської районної
держадміністрації від 03.01.2019 №1-13/9 (додається), враховуючи висновки
постійних комісій районної ради з питань освіти, науки, релігії, національного і
духовного відродження, інформаційної політики та свободи слова і з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 30.01.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звільнити у 2019 році:
1.1. Суб’єкти підприємницької діяльності, які надають послуги з гарячого
харчування учнів у закладах загальної середньої освіти району, а також
спортивні товариства та їхні структурні підрозділи, керівників гуртків, секцій
та інших, які проводять заняття з дітьми у закладах загальної середньої освіти
району, від сплати орендної плати.
1.2. Суб’єкти підприємницької діяльності, які надають послуги з гарячого
харчування учнів у закладах загальної середньої освіти району, спортивні
товариства та їхні структурні підрозділи, гуртки, які проводять заняття з дітьми
у закладах загальної середньої освіти району, а також Пустомитівський
районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Службу у справах
дітей Пустомитівської районної державної адміністрації, від сплати
експлуатаційних витрат на утримання займаних ними приміщень.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження,
інформаційної політики та свободи слова (О.Михальчук) і з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження розпорядження голови районної ради від 18.01.2019
№03\05-08 «Про звільнення з займаної посади Р.Скочиляса».
Розглянувши викладене в розпорядженні голови Пустомитівської
районної ради від 18.01.2019 №03\05-08 та в заяві Скочиляса Р.Т. від 18.01.2019
щодо його звільнення з посади редактора газети «Голос народу» за угодою
сторін (додаються), керуючись підпунктом 7) пункту 1 статті 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, враховуючи
висновок постійної комісії районної ради з питань освіти, науки, релігії,
національного і духовного відродження, інформаційної політики та свободи
слова від 30.01.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розпорядження голови районної ради від 18.01.2019
№03\05-08 «Про звільнення з займаної посади Р.Скочиляса».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного
відродження, інформаційної політики та свободи слова (О.Михальчук).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про введення 1,0 ставки посади асистента учителя для класу з
інклюзивним навчанням у Підбірцівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Розглянувши
викладене
в
листі
відділу
освіти
районної
держадміністрації від 29.01.2019 №1-13\94, з метою забезпечення особистісноорієнтованого спрямування навчального процесу дітей з особливими освітніми
потребами, враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань:
освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження, інформаційної
політики та свободи слова; бюджету, фінансів, податків та інвестицій від
30.01.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Ввести з 1 лютого 2019 року, в межах асигнувань, виділених відділу
освіти районної держадміністрації на 2019 рік, до штатного розпису
Підбірцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 1,0 ставки посади асистента учителя для
класу з інклюзивним навчанням.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії
районної ради з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного
відродження, інформаційної політики та свободи слова (О.Михальчук) і з
питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій бюджету, фінансів, податків
та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про передачу установ освіти і культури, що перебувають у спільній
власності територіальних громад Пустомитівського району, до комунальної
власності Зимноводівської сільської ради ОТГ.
Розглянувши листи відділу освіти Пустомитівської районної державної
адміністрації від 23.01.2019 №1-13\58 та відділу культури Пустомитівської районної
державної адміністрації від 22.01.2019 №32 (додаються), відповідно до статей 43, 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», «Про передачу об’єктів права
державної та комунальної власності», статей 177, 181, 190 Цивільного кодексу
України, статей 52, 55, 62, 63, 66, 73, 78 Господарського кодексу України,
враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань: містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку від
29.01.2019; освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження,
інформаційної політики та свободи слова; культури, туризму, молодіжної політики,
фізичної культури і спорту від 30.01.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати з 1 березня 2019 року безоплатно із спільної власності
територіальних громад
Пустомитівського району в
комунальну власність
Зимноводівської сільської ради ОТГ цілісні майнові комплекси, будівлі та споруди,
інше індивідуально визначене майно згідно з додатками №1 та №2.
2. Відділам районної держадміністрації: освіти (Стахів Т.А.), культури
(Руденко О.В.), в установленому законом порядку, передати в комунальну власність
Зимноводівської сільської ради ОТГ майно, що перебуває в оперативному
управлінні, відповідно закладів освіти та культури, розташованих на території
Зимноводівської сільської ради ОТГ.
3. Делегувати до складу комісій з приймання-передачі майна спільної
власності територіальних громад району в комунальну власність Зимноводівської
сільської ради ОТГ начальника відділу з питань управління та приватизації
об’єктами спільної власності територіальних громад Пустомитівського району
Бублика Івана Стефановича.
4. Комісіям
здійснити передачу-приймання майна спільної власності
територіальних громад району у комунальну власність Зимноводівської сільської
ради ОТГ відповідно до норм чинного законодавства.
5. У зв’язку з передачею майна до комунальної власності Зимноводівської
сільської ради ОТГ, відділам районної держадміністрації: освіти та культури
привести у відповідність діючі штатні розписи.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку (О.Фар’ян).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток № 1
до рішення районної ради
від 01.02.2019 №____
Список основних засобів та матеріальних цінностей , які передаються відділом освіти на баланс Зимноводівської
сільської ради ОТГ

Назва обєкта

"Будинки
та
споруди"

"Обладнанн
я та
компютерн
а техніка"

"Транспорт
ні засоби"

"Інструмент
и ,прилади
та інвентар"

"Малоцінни
й інвентар
"

"Постіль
ні речі та
білизна"

"Бібліотеч
ні фонди"

Незавершена
реконструкці
я школи

10061543,00

Зимноводівська ОТГ
Зимноводівська ЗОШ
1 №1
Зимноводівська ЗОШ
2 №2
3 Лапаївська ЗОШ
4 Скнилів НВК
5 ДНЗ с Зимна Вода
ДНЗ Казковий Світ
6 с.З.Вода
7 ДНЗ с.Лапаївка

5143810,00

515103,00

3265982,00
31766652,0
0

127701,00

441412,00

300537,00

293131,00

85540,00

340010,00

140290,00

1208508,00

1024875,00

950754,00

308123,00

845918,00

141559,00

77862,00

167267,00

66586,00

60214,00
11010420,0
0

6482,00

8131,00

36545,00

10676,00

311291,00

175619,00

478747,00

118585,00

361952,00

33111,00

127293,00

100879,00

85147,00

1194,00

1627021,00

2515614,00

214408,00

816730,00

8 Автобус
ВСЬОГО:

27132,00

274166,00
52454948,0
0

Голова районної ради
Завізовано:
Начальник відділу освіти

2509185,00

301298,00

Галина Гичка
Тетяна Стахів

10061543,00

Додаток №2
до рішення районної ради
від 01.02.2019 №____

Список об’єктів, майна та чисельність працівників, які передаються відділом культури на баланс
Зимноводівської ОТГ
Бібліотеки
№
п/
п

ПІБ

Село

Роз
ряд

Окл
ад
грн

Висл
у
га %

Над
бав
ка
%

1

Додатко
Г.Т.
Савик
Д.М.
Гулієва
І.В.
Чломко
І.В.

Зимна
Вода
Холоднов
ідка
Лапаївка

10

3496

20

10

8

3150

10

10

9

3323

20

10

Скнилів

10

3496

10

10

2
3
4

Дор
ах.
до
МЗ
П

Всього

Елект
ро
енергі
я

Газ

Знос

Осн
овні
засо
би

45717,54 22858,77 4973

2486,50

-

31226,15 15613,08

986

493,50

-

4319,90

25530,48 12765,24 1145

572,50

-

4195,20

29015,24 14507,62 1375

687,50

-

4544,80
393

4173

Те
пл
о

Бібл.фо
нд/
сума

Знос

Мал
о
оцін
ка

Народні доми
№
пп

ПІБ

Село

Роз
ряд

Оклад
грн

Висл
у
га %

Надб
ав
ка %

Дорах.
до
МЗП

Всього

1

Іващиш
ин М.І.
Бойко
М.Й.
Кійко
О.В.
Гринчи
шин
О.К.

Зимна
Вода
Зимна
Вода
Зимна
Вода
Скни
лів

15

4956

10

-

-

5451,60

10

3496

10

-

327,40

4173

1

960,50

1126

2086,50

12

4073

2
3
4

20

4887,60

Еле
ктр
о
енер
гія

Газ

Вод
а

Малоо
цінка

Знос

Основн
і засоби

Знос

276714

138357,24

285549

251374,
15

19504

9751,50

77740,1
3

34833,7
4

Зразковий колектив «Бавниця»
№
пп

ПІБ

Село

Роз
ряд

Оклад
грн

1

Швидків
М.М.
Максимюк
Н.Є.

Зимна
Вода
Зимна
Вода

8

1575

9

1661,50

2

Вис
лу
га
%
-

Надбав
ка %

Дорах.
до
МЗП

Всього

-

511,50

2086,50

425

2086,50

Елек
тро
енерг
ія

Газ

Бібл.ф
онд/
сума

Малоо
цінка

Знос

Основ
ні
засоби

Бібл.ф
онд/
сума

Малоо
цінка

Знос

Осн
овні
засо
би

18000

9000

Знос

Народний колектив «Обрій»
№
пп

ПІБ

Село

Роз
ряд

Окла
д грн

Вислу
га %

Надбав
ка %

Дора
х. до
МЗП

Всього

1

Пакош
Н.М.

Зимна
Вода

8

3150

20

10

78

4173

Еле
ктр
о
енер
гія

Голова районної ради

Галина Гичка

Завізовано:
Начальник відділу культури

Оксана Руденко

Газ

Знос

Проект рішення
Про розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості
будівництва об'єктів у 2019 році в Пустомитівському районі.
Заслухавши голову постійної комісії районної ради з питань
містобудування,
архітектури,
житлово-комунального
господарства,
транспорту та зв’язку О.Фар’яна, враховуючи викладене в рішеннях
Львівської обласної ради від 25.10.2018 №762 «Про звернення Львівської
обласної ради» (додаток №10) та від 11.12.2018 №767 «Про обласний бюджет
Львівської області на 2019 рік» (п.16), з метою встановлення єдиного
механізму розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який
враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, що
споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і
комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих
під державні гарантії, відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної
заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва
об'єктів (далі - Порядок), затвердженого наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20
жовтня 2016 року № 281, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11
листопада 2016 року за № 1469/29599 (зі змінами, внесеними наказами
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 20.02.2017 № 33 та від 27.07.2018 №196), керуючись
Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи
висновки постійних комісій районної ради з питань: містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку від
29.01.2019; бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 30.01.2019, районна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Рекомендувати виконавчим органам влади району та органам
місцевого самоврядування при здійсненні будівництва (у тому числі, але не
виключно, при створенні нового об’єкта, реконструкції, розширенні,
технічному переоснащенні існуючого) об’єктів, що споруджуються із
залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних
підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні
гарантії у 2019 році, застосовувати кошторисну заробітну плату в розмірі
11000 (одинадцять тисяч) гривень.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії
районної ради з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, транспорту та зв’язку( О.Фар’ян) і з питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення

Про продовження Пустомитівській районній держадміністрації
договору оренди легкового автомобіля.
Розглянувши лист Пустомитівської районної державної адміністрації від
22.01.2019 №61-91\0\2-19 стосовно продовження договору оренди легкового
автомобіля (додається), враховуючи викладене в пункті 1 рішення районної ради
від 03.08.2018 №526, керуючись рішенням районної ради від 26.02.2009р. №361
«Про оренду майна спільної власності територіальних громад Пустомитівського
району» (зі змінами), враховуючи висновок постійної комісії з питань
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту
та зв’язку від 29.01.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Продовжити Пустомитівській районній державній адміністрації
договір оренди на легковий автомобіль марки Skoda Rapid Active 1,6 MPI/81
kW5MG,
№ кузова TMBAC2NH5JB 151167, № двигуна: СWV464495,
(державний номер ВС 5695 НЕ) до 31.12.2019, встановивши орендну плату 1
(одна) гривня на рік.
2. Відділу з питань управління та приватизації об’єктами спільної
власності територіальних громад Пустомитівського району ( І. Бублик) внести
зміни до договору оренди
легкового автомобіля з районною
держадміністрацією.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку (О.Фар’ян).
Голова районної ради

Галина Гичка

Про укладення та продовження договорів оренди на приміщення в
будинках, що належать до спільної власності територіальних громад
Пустомитівського району.
Розглянувши листи Головного управління Пенсійного фонду України у
Львівській області від 12.12.2018 №25795\08-21, Товариства з обмеженою
відповідальністю «Редакція районної газети «Голос народу» від 24.01.2019
№11\01, Пустомитівської районної державної адміністрації від 28.01.2019
№61-104\0\2 стосовно укладення та продовження договорів оренди (додаються),
керуючись рішенням районної ради від 26.02.2009р. №361 «Про оренду майна
спільної власності територіальних громад Пустомитівського району» (зі
змінами), враховуючи висновок постійної комісії з питань містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку від
29.01.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Доручити відділу з питань управління та приватизації об’єктами
спільної власності територіальних громад Пустомитівського району (І.Бублик):
1.1. Укласти договір оренди на термін до 31.12.2019 року на частину
приміщень в будинку по вул.Грушевського, 11 м. Пустомити з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Редакція районної газети «Голос народу» (кабінети №№42, 43, 44, 45, 46 згідно технічного паспорту, загальною площею
85,7 м2 ).
1.2. Продовжити договори оренди на термін до 31.12.2019 року:
1.2.1. Пустомитівській районній державній адміністрації, для розміщення
відділу містобудування та архітектури районної держадміністрації, на частину
приміщень в будинку по вул. Грушевського, 11 м. Пустомити (кабінети №№ 31,
32, 33, 34 та частина кабінету №40 згідно технічного паспорту, загальною
площею 60,1 м2).
1.2.2. Головному управлінню Пенсійного фонду України у Львівській
області на частину приміщень в будинку по вул.Шевченка, 13 м. Пустомити (всі
кабінети згідно технічного паспорту, крім кабінету №3, загальною площею 421,8
м2).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку (О.Фар’ян).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення

Про надання дозволу КНП Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська центральна районна лікарня» на списання з
його балансу основних засобів, непридатних для подальшої
експлуатації.
Розглянувши
лист
КНП
Пустомитівської
районної
ради
«Пустомитівська ЦРЛ» від 11.12.2018 №471 стосовно надання дозволу на
списання з його балансу основних засобів, непридатних для подальшої
експлуатації (додається), керуючись постановою Кабінету міністрів України
«Про затвердження Порядку списання об׳єктів державної власності» від
08.11.2007 №1314 (зі змінами), враховуючи висновки постійних комісій
районної ради з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, транспорту та зв’язку від 29.01.2019і з питань охорони здоров'я,
соціального захисту населення, сім׳ї, материнства, дитинства від 28.01.2019,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати
дозвіл
КНП
Пустомитівської
районної
ради
«Пустомитівська ЦРЛ» на списання з його балансу основних засобів,
непридатних для подальшої експлуатації, згідно з додатком.
2. КНП Пустомитівської районної ради «Пустомитівська ЦРЛ» (в.о.
директора І.Лабай) провести списання вищезгаданих основних засобів згідно з
Порядком списання об׳єктів державної власності, затвердженим постановою
КМУ від 08.11.2007 №1314 (зі змінами).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії
районної ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, сім׳ї,
материнства, дитинства (Ю.Зінько) та з питань містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (О.Фар׳ян).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток
до рішення районної ради
від 01.02.2019 №_______
Основні засоби, що непридатні для подальшої експлуатації,
балансоутримувачем яких є КНП ПРР «Пустомитівська ЦРЛ»
№
п/
п

Найменування
основних
засобів
(відділення, в
якому
знаходиться)
1. Електрокардіогр
аф «Аксіон»
ЕК1Т-04
(поліклініка)

Рік
Інвен
Введе
ння в тарни
експл
й
уатаці номер
ю
2007 21040
0123

Первіс
на
вартіст
ь
(грн.)

Знос
станом
на
1.01.18
р.

Зали
шкова
вартіс
ть

Технічни
й
стан

Документи
, що
дадаються

6620,00

6620,00

0,00

Незадовіл
ьний
(ремонту
не
підлягає)

0,00

Незадовіл
ьний
(ремонту
не
підлягає)

Тех.заключ
ення
(дод.№2,
інвентарна
картка
(дод№17)
Тех.заключ
ення
(дод.№3,
інвентарна
картка
(дод№18)
Тех.заключ
ення
(дод.№4,
інвентарна
картка
(дод№19)
Тех.заключ
ення
(дод.№5,
інвентарна
картка
(дод№20)
Тех.заключ
ення
(дод.№6,
інвентарна
картка
(дод№21)
Тех.заключ
ення
(дод.№7,
інвентарна
картка
(дод№22)
Тех.заключ
ення
(дод.№8,
інвентарна
картка

2. Електрокардіогр
аф «Аксіон»
ЕК1Т-04
(поліклініка)

2003

21040
0170

6620,00

6620,00

3. Бойлер
електричний 80л
(харчоблок)

2014

12106
00015

2650,00

859,00

1791,0 Незадовіл
0
ьний
(ремонту
не
підлягає)

4. Бойлер 100л
(харчоблок)

2015

12104
00004

3550,00

835,00

2715,0 Незадовіл
0
ьний
(ремонту
не
підлягає)

5. Холодильник
Норд-184
(харчоблок)

2007

12106
00006

6. Мішок АМБУ
(анастезіологія з
ПІТ)

2007

19104
00028

7. Мішок АМБУ
(анастезіологія з
ПІТ)

2007

19104
00029

2419,00

0,00

Незадовіл
ьний
(ремонту
не
підлягає)

2600,00

2600,00

0,00

Незадовіл
ьний
(ремонту
не
підлягає)

2600,00

2600,00

0,00

Незадовіл
ьний
(ремонту
не
підлягає)

2419,00

8. Мішок АМБУ
(анастезіологія з
ПІТ)

2007

19104
00030

2600,00

2600,00

0,00

Незадовіл
ьний
(ремонту
не
підлягає)

9. Мішок АМБУ
(анастезіологія з
ПІТ)

2007

19104
00031

2600,00

2600,00

0,00

Незадовіл
ьний
(ремонту
не
підлягає)

10. Пульсоксиметр
ЮТАС-ОКСІ
(інфекційне
відділення)

2007

19104
00010

8762,00

8762,00

0,00

Незадовіл
ьний
(ремонту
не
підлягає)

11. Електрокардіогр
аф «Аксіон»
(інфекційне
відділення)

2004

71040
0005

6620,00

6620,00

0,00

Незадовіл
ьний
(ремонту
не
підлягає)

47641,0
0

43135,0
0

4506,0
0

395,00 Незадовіл
ьний
(ремонту
не
підлягає)
0,00 Незадовіл
ьний
(ремонту
не
підлягає)

Разом по
відділеннях
КНП
«Пустомитівськ
а ЦРЛ»
12. Шафа медична
скляна
(АЗПСМ
с.Борщовичі)

2010

48104
00037

1820,00

1425,00

13. Котел «Данко»
(АЗПСМ
с.Борщовичі)

2007

48106
00014

2675,00

2675,00

14. Котел «Данко»
(АЗПСМ
с.Борщовичі)

2007

48106
00015

2675,00

2675,00

0,00

15. Конвектор
«Данко»
(АЗПСМ
с.Борщовичі)

2007

48106
00005

1430,00

1430,00

0,00

16. Конвектор
«Данко»
(АЗПСМ

2007

48106
00006

1430,00

1430,00

0,00

(дод№23)
Тех.заключ
ення
(дод.№9,
інвентарна
картка
(дод№24)
Тех.заключ
ення
(дод.№10,
інвентарна
картка
(дод№25)
Тех.заключ
ення
(дод.№11,
інвентарна
картка
(дод№26)
Тех.заключ
ення
(дод.№12,
інвентарна
картка
(дод№27)

інвентарна
картка
(дод№28)

Тех.заключ
ення
(дод.№13,
інвентарна
картка
(дод№29)
Незадовіл Тех.заключ
ьний
ення
(ремонту (дод.№13,
не
інвентарна
підлягає) картка
(дод№30)
Незадовіл Тех.заключ
ьний
ення
(ремонту (дод.№13,
не
інвентарна
підлягає) картка
(дод№31)
Незадовіл Тех.заключ
ьний
ення
(ремонту (дод.№13,

с.Борщовичі)

не
підлягає)

17. Конвектор
«Данко»
(АЗПСМ
с.Борщовичі)

2007

48106
00007

1430,00

1430,00

0,00

18. Конвектор
«Данко»
(АЗПСМ
с.Борщовичі)

2007

48106
00008

1430,00

1430,00

0,00

12890,0
0

12495,0
0

395,00

53874,0
0

53874,0
0

0,00

53874,0
0

53874,0
0

0,00

4200,00

Разом по
АЗПСМ
с.Борщовичі
19. Стоматологічна
установка
(АЗПСМ
с.Лисиничі)

2007

22104
00001

Разом по
АЗПСМ
с.Лисиничі
20. Компресор
стоматологічний
(АЗПСМ
с.Звенигород)
Разом по
АЗПСМ
с.Звенигород
21. Холодильник
Норд (АЗПСМ
с.Верхня Білка)

2008

2009

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

Голова районної ради
Завізовано:
В.о. директора КНП ПРР
«Пустомитівська ЦРЛ»

33104
00028

30106
00043

інвентарна
картка
(дод№32)
Незадовіл Тех.заключ
ьний
ення
(ремонту (дод.№13,
не
інвентарна
підлягає) картка
(дод№33)
Незадовіл Тех.заключ
ьний
ення
(ремонту (дод.№13,
не
інвентарна
підлягає) картка
(дод№34)

Незадовіл
ьний
(ремонт
економіч
но
недоцільн
ий)

Тех.заключ
ення
(дод.№14,
інвентарна
картка
(дод№35)

3780,00

420,00 Незадовіл
ьний
(ремонту
не
підлягає)

Тех.заключ
ення
(дод.№15,
інвентарна
картка
(дод№36)

4200,00

3780,00

420,00

5502,00

4495,20

5502,00

4495,20

1006,8 Незадовіл
0
ьний
(ремонт
економіч
но
недоцільн
ий)
1006,8
0

124107,
00

117779,
20

6327,8
0

Галина Гичка
Іван Лабай

Тех.заключ
ення
(дод.№16,
інвентарна
картка
(дод№37)

Проект рішення
Про звіт постійної комісії районної ради
з питань військової справи та АТО.
Заслухавши та обговоривши звіт голови постійної комісії районної ради з
питань військової справи та АТО Р.Саса про роботу комісії за період з
листопада 2015 року до грудня 2018 року, районна рада відзначає, що комісія
здійснює свою діяльність відповідно до Положення про постійні комісії,
Регламенту районної ради, Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” та інших нормативних актів. З врахуванням вищевикладеного,
керуючись статтями 43, 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, районна рада
Вирішила:
Звіт голови постійної комісії районної ради з питань військової справи та
АТО Саса Романа Володимировича про роботу комісії за період з листопада
2015 року до грудня 2018 року прийняти до відома.
Голова районної ради

Галина Гичка

