Проект рішення
Про порядок денний 45-ї позачергової сесії
Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 45-ї позачергової сесії:
1. Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень 2019 року та внесення змін до його показників (доповідає начальник
фінансового управління районної держадміністрації Любомир Максим).
2.
Про
затвердження
Програми
вдосконалення
управління
територіальним розвитком у Пустомитівському районі на 2019 рік в новій
редакції (доповідає голова постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
3. Про внесення змін до рішення районної ради від 01.02.2019 №636 «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).
4. 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).
5. Про виділення коштів на розробку проекту землеустрою щодо
встановлення (зміни) меж Пустомитівського району (доповідає голова постійної
комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор
Васьків).
6. Різне.
Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Проект рішення
Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень 2019 року та внесення змін до його показників.
Розглянувши звіт фінансового управління Пустомитівської районної
державної адміністрації про результати виконання районного бюджету
Пустомитівського району за січень 2019 року, враховуючи висновок постійної
комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від
________року, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17)
частини 1 статті 43 та частиною 1 статті 59 Закону України "Про м і с ц е в е
самоврядування в Україні, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт фінансового управління Пустомитівської районної державної
адміністрації про результати виконання районного бюджету Пустомитівського
району за січень 2019 року прийняти до відома:
по доходах – в сумі 60 827,4 тис. грн. згідно з додатком №1.
по видатках – в сумі 57 947,8 тис. грн. згідно з додатком №2.
2. Збільшити доходну (КДК 41053900) районного бюджету в сумі 526 505,52
грн., за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету, виділених з інших місцевих
бюджетів, згідно з додатком №3.
Збільшити відповідно до пункту 2 даного рішення розмір видаткової частини
районного бюджету Пустомитівського району на 2019 рік та спрямувати відділу
освіти Пустомитівської райдержадміністрації, управлінню соціального захисту
населення Пустомитівської райдержадміністрації та КНП «Пустомитівській ЦРЛ»
на фінансування заходів, наведених у додатку №3.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Додаток №3
до рішення районної ради
від 15 лютого 2019 №___

Розподіл іншої субвенції з місцевого бюджету, отриманих від інших місцевих
бюджетів
Назва органу
місцевого
самоврядування
Солонківська
сільська рада
(ОТГ) (від
12.02.2019 №2069)

Сума
субвенції,
грн.
200 000,00

КЕКВ 2620

КЕКВ 3220

Призначення

200 000,00

0

2

Сокільницька
сільська рада (від
08.02.2019 №651)

100 000,00

100 000,00

0

3

Сокільницька
сільська рада (від
22.01.2019 №648)

175 000,00

175 000,00

0

4

Лисиничівська
сільська рада (від
08.02.2019 № 32923)
Всього

51 505,52

51 505.52

0

Управлінню
соціального захисту
населення КПКВКМБ
0813033 КЕКВ 2730 –
200 000,00 грн.
Відділу освіти
Пустомитівської РДА
КПКВКМБ 0611020
КЕКВ 2210 – 60 000,00
грн.
КНП «Пустомитівській
ЦРЛ» КПКВКМБ
0212113 КЕКВ 2610 –
40 000,00 грн.
Відділу освіти
Пустомитівської РДА
КПКВКМБ 0611020
КЕКВ 2230 – 175 000,00
грн.
КНП «Пустомитівській
ЦРЛ» КПКВК 0212113
КЕКВ 2610 – 51 505,52
грн.

526505,52

526505,52

0

№
п/п
1

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління РДА

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №1
до рішення районної ради
від 15.02.2019р.№___
Поступлення доходів до районного бюджету Пустомитівського району за
січень- місяць 2019 року
тис.грн

1

Затв.план
на рік

план на січень
місяць

Факт за
січень
місяць

2

3

4

Доходи загального фонду
Податок на доходи фізичних осіб
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та
іншого майна
Частина чистого прибутку госп. організацій
Адміністративний збір
Податок на прибуток
Інші надходження

128987,8

8227,9

20,0
20,0

1,5
2,5

2,0
10,0

0,2
1,0

Разом доходів

129039,8

Офіційні трансферти
Додаткова дотація
Медична субвенція
Субвенції з місцевого бюджету
Освітня субвенція
Субвенція по соціальному захисту
Інші субвенції з місцевого бюджету
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

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

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління

11380,7

% до плану
на рік

% до плану на
січень місяць

5

6

8,8

138,3

4,8

0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
0,0
48,0

0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
0,0
480,0

8233,1

11387,6

8,8

138,3

555860,9

72646,5

49279,1

8,9

67,8

10151,5
35579,2
50754,3
103048,2
343884,8
12442,9

846,0
2965,3
7124,1
7934,7
50788,1
2988,3

846,0
2965,3
514,5
7934,7
37018,6

8,3
8,3
1,0
7,7
10,8
#ДЕЛ/0!
6,7
5,9
8,9

100,0
100,0
7,2
100,0
72,9
0,0
80,3
70,6
75,0

2,1

2402,0

200,2

160,7

2402,0
687302,7

200,2
81079,8

141,3
60827,4

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №2
до рішення районної ради
від 15.02.2019р.№___

Видатки
районного бюджету по Пустомитівському району
за січень 2019 р.
Затверджено Уточн. план
по бюд-ту на на 2019р
2019р.

1

2

3

план на
вказаний
період

Виконано
за січень2019р.

4

5

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

6

7

1. Державне управління

6511,0

6511,0

702,6

577,6

8,9

8,9

- в т.ч. органи місцевого самоврядування

5911,0

5911,0

471,6

360,8

6,1

6,1

200,0

200,0

200,0

200,0

100,0

100,0

400,0

400,0

31,0

16,8

4,2

4,2

193470,2

193470,2

17021,6

13761,3

7,1

7,1

86036,5

89476,0

8038,4

3366,3

3,9

3,8

4. Соц.захист всього, в тому числі:

18460,1

18460,1

1497,9

911,6

4,9

4,9

- районний центр служби для молоді

2033,9

2033,9

168,0

106,8

5,3

5,3

- молодіжні програми
- територіальний центр

99,0
8810,0
2900,0

99,0

6,0

8810,0
2900,0

656,0
241,6

568,9
158,0

0,0
6,5
5,4

0,0
6,5
5,4

1098,2

1098,2

114,6

67,4

6,1

6,1

1050,0

1050,0

87,6

0,0

0,0

133,0

133,0

11,2

7,8

7,8

900,0

900,0

60,0

200,0

200,0

17,3

200,0

200,0

компенсаціні виплати на пільговй проїзд
залізничним транспортом

50,0

50,0

компенсаціні виплати на пільговй проїзд
автомобільним транспортом

500,0

500,0

50,0

50,0

14,0

14,0

1,0

1,1

1,1

0,1

210,9

210,9

17,0

210,0

210,0

17,5

членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування
інша діяльність в сфері державного управління
2. Освіта
3. Охорона здоров»я

КП "Соціальні гарантії"
центр соціальної реабілітації дітей -інвалідів .
- одноразова матеріальна допомога
компенсація фізичним особам які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку
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

фінансова підтримка громадських організацій
інвалідів і ветеранів
- надвишка по догляду за інвалідом І-ї групи
- відшкодування фонду соціал. страхуван.від
несщасних випадків на виробництві.
відшкодування санаторно-курортних путівок на
оздоровлення ветеранів війни та
відшкодування вартості проїзду учасникам
ліквідації на ЧАЕС
надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг звязку
5. Культура

10,4

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

100,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

9,1

9,1

26181,5

26181,5

2469,1

2075,9

7,9

7,9

7. Фізкультура і спорт

3276,6

3276,6

287,7

240,0

7,3

7,3

в т.ч.: ДЮСШ

1416,6

1416,6

136,6

118,6

8,4

8,4

-ФСТ «Колос»

200,0

200,0

16,7

13,7

6,9

6,9

1540,0

1540,0

126,8

107,7

7,0

7,0

120,0

120,0

7,6

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

0,0

- спортивна школа "Тризуб" "Надія"
-відділ молоді і спорту
8. Послуги з економічної діяльності

Затверджено Уточн. план
по бюд-ту на на 2019р
2019р.

1
9. Матеріальний резерв району

2

3

план на
вказаний
період

Виконано
за січень2019р.

4

5

50,0

50,0

3000,0

3000,0

500,0

500,0

41,7

337515,9

340955,4

30059,0

3000,0

3000,0

500,0

500,0

40,0

Видатки за рахунок субвенції державного
бюджету на соц. захист

343884,8

343884,8

50788,0

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

185794,1

185794,1

1964,5

12 Резервний фонд
13. Управлінь. с/г. і продовольства
Разом видатків
Інша дотація.місцевого бюджету
субвенція з місцевого бюджету на
здійсгнення переданих видатків у сфері
охорони здоровя
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету)

виплата державної допомоги на дітей сиріт та
інвалілів та дітей позбавлення батьківського
піклування
Надання пільг та житлових субсидій населенню

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

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління

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

6

7
0,0
0,0

0,0
0,0

20932,7

6,2

6,1

0,0

0,0

37015,1

10,8

10,8

12610,2

11379,1

6,1

6,1

1964,5

146,0

91,6

4,7

4,7

156126,2

156126,2

38031,8

25544,4

16,4

16,4

684900,7

688340,2

80887,0

57947,8

8,5

8,4

2402,0

2402,0

2199,1

0,0

0,0

0,0

687302,7

690742,2

83086,1

57947,8

8,4

8,4

Іван Мудрий
Любомир Максим

Проект рішення
Про затвердження Програми вдосконалення управління територіальним
розвитком у Пустомитівському районі на 2019 рік в новій редакції.
Керуючись підпунктом 16) пункту 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року, враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій від ___________, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити в новій редакції 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» (зі змінами та
доповненнями, внесеними рішенням районної ради від 01.02.2019 №634),
згідно з додатком.
2. Фінансовому управлінню районної держадміністрації (Л.Максим)
здійснювати фінансування вищезгаданої Програми згідно прийнятих рішень
районної ради щодо її фінансування.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Додаток
до рішення районної ради
від 15.02.2019 №
ПРОГРАМА
Вдосконалення управління територіальним розвитком у
Пустомитівському районі на 2019 рік (в новій редакції)
ЗМІСТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Визначення проблеми
Мета Програми
Відповідальні виконавці Програми
Фінансування Програми
Координація, контроль та порядок виконання Програми
Очікувані результати виконання Програми
Паспорт районної цільової програми
Ресурсне забезпечення Програми на 2019 рік

3
4
4
4
5
6
7
8

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 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;
- 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 соціальноекономічного розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
районного бюджету, яка погоджує отримані переліки.
3. Погоджений комісією з оцінки та забезпечення проведення
конкурсного відбору проектів соціально-економічного розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів районного бюджету й затверджений
головами Пустомитівської районної державної адміністрації та Пустомитівської
районної ради, перелік об'єктів передається фінансовому управлінню.
4. Враховуючи затверджені переліки об’єктів, фінансове управління
районної державної адміністрації, у разі необхідності, готує пропозиції до
уточнення показників районного бюджету Пустомитівського району.
5. Визначення виконавців робіт з будівництва, реконструкції,
капітального та поточного ремонтів, виготовлення проектно-кошторисної
документації, експертизи об’єктів соціально-культурної сфери, а саме: шкіл,
дитячих навчальних закладів, народних домів, бібліотек, музичних шкіл,
музеїв, ФАПів, АЗПСМ, та інших освітніх, культурних та медичних закладів, 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.
Паспорт районної цільової програми
Програма вдосконалення управління територіальним розвитком у
Пустомитівському районі на 2019 рік (в новій редакції)
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 №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 20 000 000,00 грн
(уточнюється при затвердженні (внесенні змін) до показників районного
бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством).
9. Додаток 1 до цієї Програми є її невід’ємною частиною.

Додаток 1 до Програми
Ресурсне забезпечення
Програми вдосконалення управління територіальним розвитком у
Пустомитівському районі на 2019 рік (в новій редакції)
грн.
Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання Програми
Усього,
у тому числі
*районний бюджет
Інші джерела

Усього, на 2019 рік
20 000 000,00
20 000 000,00

* Визначається при затвердженні (уточненні) показників районного бюджету

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:
Головний спеціаліст відділу
економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі

Олена Стасюк

Проект рішення
Про внесення змін до рішення районної ради від 01.02.2019 №636 «Про
спрямування обсягу вільного залишку коштів районного бюджету, що склався
станом на 1 січня 2019 року».
Враховуючи пропозиції, викладені в листі районної державної адміністрації
від 13.02.2019 №61-170/0/2-19, висновок постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій від _____________, керуючись статтею 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, районна
рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до підпункту 1.3 пункту 1 рішення районної ради від
01.02.2019 №636 «Про спрямування обсягу вільного залишку коштів районного
бюджету, що склався станом на 1 січня 2019 року», а саме:
вислів:
«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.»
замінити на вислів:
«КПКВКМБ 3719720 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання
інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів) в сумі 7 476 255,60 грн.:
- Семенівській сільській раді - 1000000,00 грн. (добудова об’єкту соціальноекономічної інфраструктури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с.Семенівка);
- Верхньобілківській сільській раді - 1000000,00 грн. (добудова
Верхньобілківської ЗОШ);
- 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» - 3 200 000,00 грн.
КПКВКМБ 3719750 «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування
інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів) обласному бюджету в сумі 926 344,40 грн. (на будівництво
лікарської амбулаторії у с.Семенівка)».
2. Внести зміни до пункту 4 рішення районної ради від 01.02.2019 №636 «Про
спрямування обсягу вільного залишку коштів районного бюджету, що склався
станом на 1 січня 2019 року», виклавши його в наступній редакції:
«Спрямувати залишок коштів по КДК 41033900 «Освітня субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 17 000 000,00 грн., а саме:
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).
КПКВКМБ 3719320 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» КЕКВ
2620 (поточні трансферти органам державного управління інших рівнів) –
12 000 000,00 грн. на виконання «Програми вдосконалення управління
територіальним розвитком у Пустомитівському районі на 2019 рік».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

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, викладені в листі Пустомитівської
районної державної адміністрації від 13.02.2019 №61-170/0/2-19, висновок
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій від ___________, 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 210 000,00 грн., а саме:
1.1. Відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації на КПКВКМБ
0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших
об’єктів) в сумі 110 000,00 грн. (на капремонт системи опалення ДНЗ №2 в
м.Пустомити).
1.2. Відділу культури Пустомитівської райдержадміністрації на
КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2240 (оплата послуг
(крім комунальних)) в сумі 100 000,00 грн. (на поточний ремонт електричних
мереж).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Проект рішення

Про виділення коштів на розробку проекту землеустрою щодо
встановлення (зміни) меж Пустомитівського району.
З метою виконання рішення районної ради від 19.10.2018 №578 «Про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж Пустомитівського району», на підставі частини 4 статті 14 та частини 7
статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції, викладені в
листі Пустомитівської районної державної адміністрації від 13.02.2019 №61170/0/2-19, висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій від ___________, керуючись частиною 2 статті 43 та
частиною 1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Спрямувати Пустомитівській районній раді обсяг вільного залишку
коштів районного бюджету по спеціальному фонду бюджету від надходження
коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва в сумі 1 500 000,00 грн. на розробку проекту землеустрою щодо
встановлення (зміни) меж Пустомитівського району.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

