Проект рішення
Про порядок денний 48-ї позачергової сесії Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 48-ї позачергової сесії:
1. 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 в новій редакції (доповідає
голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій
Ігор Васьків).
2. Про внесення змін до рішення районної ради №668 від 19.04.2019 «Про
виконання районного бюджету Пустомитівського району за січень – березень
2019 року та внесення змін до його показників» (доповідає голова постійної
комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
3. Про внесення змін до рішення районної ради від 14.12.2018 №606 «Про
формування резервного фонду районного бюджету Пустомитівського району на
2019 рік» (доповідає начальник фінансового управління районної
держадміністрації Любомир Максим).
4. Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січеньквітень 2019 року та внесення змін до його показників (доповідає начальник
фінансового управління районної держадміністрації Любомир Максим).
5. Про внесення змін до структури Комунального некомерційного
підприємства Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна
районна лікарня» (доповідає заступник голови постійної комісії районної ради
з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, сім׳ї,
материнства, дитинства Світлана Коваль).
6. Різне.

Голова районної ради

Галина Гичка

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 в новій редакції.
Розглянувши пропозиції Пустомитівської районної державної адміністрації,
викладені у листі від 03.05.2019 №61-585/0/2-19, враховуючи висновок постійної
комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від
08.05.2019, керуючись підпунктом 16) пункту 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Програму щодо виділення коштів на виконання робіт по поточному,
поточному середньому та капітальному ремонтах, виготовлення проектнокошторисної документації, експертизи та на експлуатаційне утримання
автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної власності на
території Пустомитівського району на 2019 рік, затверджену рішенням районної
ради від 01.02.2019 №633, затвердити в новій редакції, згідно з додатком.
2. Фінансовому управлінню районної держадміністрації (Л.Максим)
здійснювати фінансування вищезгаданої Програми згідно прийнятих рішень
районної ради щодо її фінансування.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток
до рішення районної ради
від 08.05.2019 №_____
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
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.
Потреба в коштах на співфінансування робіт з капітального ремонту,
виготовлення/коригування проектно-кошторисної документації, проведення експертизи
проектів автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території
Пустомитівського району на 2019 рік наведена в таблиці №1 до Програми.
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
25 000 000,00

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.

Таблиця №1
Потреба в коштах на проведення робіт з капітального ремонту,
виготовлення/коригування проектно-кошторисної документації, проведення
експертизи проектів автомобільних доріг
загального користування місцевого значення у Пустомитівському
районі на 2019 рік
№
з/п

Індекс
дороги

Назва автомобільної дороги

Сума
співфінансування
(тис. грн.)

1

С141242

(Київ-Чоп)-Гаї-Острів на ділянці км 4+800-км
14+800
(проведення робіт з коригування проектнокошторисної документації на «Капітальний ремонт
автомобільної дороги місцевого значення С141242
(Київ-Чоп)-Гаї-Острів на ділянці км 4+800-км
14+800, Пустомитівського району Львівської
області та проведення експертизи проекту)

300,000

2

С141242

(Київ-Чоп)-Гаї-Острів на ділянці км 4+800-км
14+800
(проведення робіт з капітального ремонту
автомобільної дороги місцевого значення С141242
(Київ-Чоп)-Гаї-Острів на ділянці км 4+800-км
14+800, Пустомитівського району Львівської
області)

1 500,000

РАЗОМ

1 800,000

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.

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

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

Олена Стасюк

Проект рішення
Про внесення змін до рішення районної ради №668 від 19.04.2019
«Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січень –
березень 2019 року та внесення змін до його показників».
Враховуючи
пропозиції
Пустомитівської
районної
державної
адміністрації, викладені у листі від 03.05.2019 №61-589/0/2-19, та висновок
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій від 08.05.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення районної ради №668 від 19.04.2019 «Про
виконання районного бюджету Пустомитівського району за січень – березень
2019 року та внесення змін до його показників», а саме:
Викласти п.4 додатку №3 в такій редакції: «Сокільницька сільська рада
(ріш. с/р від 21.03.2019 № 581), сума субвенції – 80 000,00 грн., КЕКВ 3220 –
80 000,00 грн., призначення – КНП ПРР «Пустомитівська ЦРЛ» КПКВКМБ
0212113 КЕКВ 3210».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій
(І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про внесення змін до рішення районної ради від 14.12.2018 №606 «Про
формування резервного фонду районного бюджету Пустомитівського
району на 2019 рік».
Враховуючи пропозиції, викладені у листі Пустомитівської районної
держадміністрації від 03.05.2019 №61-589/0/2-19 щодо розподілу коштів
районного бюджету, висновок постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 08.05.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення районної ради від 14.12.2018 №606 «Про
формування резервного фонду районного бюджету Пустомитівського району на
2019 рік», виклавши його в редакції:
«Сформувати резервний фонд районного бюджету Пустомитівського
району на 2019 рік, встановивши його розмір у сумі 1000,0 тис. грн.».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень-квітень 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-квітень 2019 року та пропозиції
Пустомитівської районної державної адміністрації, викладені у листі від 03.05.2019
№61-589/0/2-19, висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій від 08.05.2019 року, 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. Звіт фінансового управління Пустомитівської районної державної
адміністрації про результати виконання районного бюджету Пустомитівського
району за січень-квітень 2019 року затвердити:
по доходах – в сумі 222 462,2 тис. грн. згідно з додатком №1.
по видатках – в сумі 217 949,2 тис. грн. згідно з додатком №2.
2. Збільшити доходну частину районного бюджету Пустомитівського району
на 2019 рік за кодом бюджетної класифікації 11010000 «Податок та збір на доходи
фізичних осіб» в сумі 1 483 000,00 грн., а також, на вказану суму – видаткову
частину районного бюджету, а саме:
2.1
Виділити
асигнування
відділу
культури
Пустомитівської
райдержадміністрації в сумі 475 000,00 грн. по КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення
діяльності палаців і будинків культури, клуби, центрів дозвілля та інших клубних
закладів» КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) для завершення
капітальних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі Народного дому №2 в с.
Старе Село Пустомитівського району Львівської області» в сумі – 425 000,00 грн.;
для виготовлення проектно - кошторисної документації НД с. Селисько – 50 000,00
грн.
2.2. Збільшити асигнування органам місцевого самоврядування в сумі
708 000,00 грн., а саме:
КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»:
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 58 000,00 грн.:
- Миколаївській сільській раді – 36 000,00 грн. (зміна межі с.Підсоснів);
- Пикуловичівській сільській раді – 22 000,00 грн. (для виготовлення робочого
проекту на буріння свердловини для водопостачання народного дому
с.Пикуловичі).
КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 650 000,00 грн.:
- Ставчанській сільській раді – 350 000,00 грн. (313 000,00 грн. - капітальний
ремонт даху адміністративного будинку Ставчанської сільської ради
Пустомитівського району Львівської області, 37 000,00 грн. – виготовлення ПКД
капітального ремонту даху адміністративного будинку Ставчанської сільської ради
Пустомитівського району Львівської області);
- на виконання «Програми вдосконалення управління територіальним
розвитком у Пустомитівському районі на 2019 рік» в сумі 300 000,00 грн.

(Підерізцівській сільській раді ОТГ на капітальний ремонт благоустрою території та
приміщень бібліотеки народного дому с.Чижиків по вул.Шевченка 41
Пустомитівського району Львівської області).
2.3. Виділити субвенцію обласному бюджету Львівської області по КПКВК
3719730 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»
КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів) в
сумі 300 000,00 грн., 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 (на проведення робіт з
коригування проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт
автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп)-Гаї-Острів на ділянці
км 4+800-км 14+800, Пустомитівського району Львівської області та проведення
експертизи проекту).
3. Спрямувати залишок коштів по КДК 41033900 «Освітня субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 166 000,00 грн.:
КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами» КЕКВ 3132 (капітальний ремонт) – 120 000,00 грн. (90
000,00 грн. – капремонт Городиславицького НВК І-ІІ ступенів в с.Городиславичі, 30
000,00 грн. – виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний
ремонт Старосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів).
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) – 46 000,00
грн. (Зимноводівській ОТГ).
4. Внести зміни до показників районного бюджету Пустомитівського району в
межах бюджетних призначень на 2019 рік, а саме:
4.1. Фінансове управління Пустомитівської райдержадміністрації зменшити
асигнування по КПКВК 3718700 «Резервний фонд» КЕКВ 9000 (Нерозподілені
видатки) в сумі 2 000 000,00 грн.
4.2. Виділити субвенцію для обласного бюджету Львівської області по
КПКВК 3719730 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених
пунктах» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 1 500 000,00 грн., 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 (на проведення робіт з
капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення С141242 (КиївЧоп)-Гаї-Острів на ділянці км 4+800-км 14+800, Пустомитівського району
Львівської області).
4.3.
Збільшити
асигнування
відділу
культури
Пустомитівської
райдержадміністрації в сумі 500 000,00 грн. по КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення
діяльності палаців і будинків культури, клуби, центрів дозвілля та інших клубних

закладів» КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) на капітальний ремонт
НД с. Відники.
5. Збільшити доходну (КДК 41053900) районного бюджету в сумі 60 000,00
грн., за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету, виділених з інших місцевих
бюджетів згідно з додатком №3.
Збільшити відповідно до пункту 5 даного рішення розмір видаткової частини
районного бюджету Пустомитівського району на 2019 рік спрямувати відділу освіти
Пустомитівської райдержадміністрації, відділу культури Пустомитівської
райдержадміністрації, КНП ПРР «Пустомитівській ЦРЛ» на фінансування заходів,
наведених у додатку №3.
6. Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації від
26.04.2019р. № 237 «Про виділення коштів додаткової дотації з районного
бюджету».
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток №3
до рішення районної ради
від 08.05.2019 №___

Розподіл іншої субвенції з місцевого бюджету, отриманих від інших місцевих
бюджетів
№
п/п
1

Назва органу
місцевого
самоврядування
Старосільська
сільська рада
(рішення с/р. від
23.04.2019 № 669)

Сума
субвенції,
грн.
60 000,00

КЕКВ 2620

КЕКВ 3220

Призначення

40 000,00

20 000,00

Відділу освіти
Пустомитівської РДА
КПКВКМБ 0611010
КЕКВ 3110 –
10 000,00 грн.
Відділу культури
Пустомитівської РДА
КПКВКМБ 1014060
КЕКВ 2210 –
30 000,00 грн.
КНП ПРР
«Пустомитівській ЦРЛ»
КПКВКМБ 0212113
КЕКВ 2610 – 10 000,00
грн. КЕКВ 3210 –
10 000,00 грн.

Всього

60 000,00

40 000,00

20 000,00

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління РДА

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №1
до рішення районної ради
від 08.05.2019р.№___
Поступлення доходів до районного бюджету Пустомитівського району за
січень - квітень місяць 2019 року
тис.грн

1

Затв.план
на рік

план на січеньквітень місяць

Факт за
січень квтень
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
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної власності
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів
Податок на прибуток
Інші надходження

% до плану
на рік

% до плану на
січень- квітень
місяць

5

6

128987,8

47831,2

50063,8

38,8

104,7

20,0
20,0

6,0
7,0

20,1
4,7
16,2

100,5
23,5
#ДЕЛ/0!

335,0
67,1
#ДЕЛ/0!

1,6
27,9
2,0
10,0

0,8
4,0

3,6
855,3

180,0
8553,0

450,0
21382,5

129039,8

47849,0

50993,2

39,5

106,6

Офіційні трансферти

555860,9

183933,4

170657,6

30,7

92,8

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

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

3383,8
11860,0
22376,6
31738,8
106562,3
8011,9

3383,8
11860,1
15732,8
31738,8
102847,7
5094,4

33,3
33,3
31,0
30,8
29,9

2402,0

800,7

811,4

2402,0
687302,7

806,7
232583,1

777,3
222462,2

100,0
100,0
70,3
100,0
96,5
63,6
101,3
96,4
95,6

Разом доходів

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

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

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління

40,9
33,8
32,4
32,4

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №2
до рішення районної ради
від 08.05.2019р.№___

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

1

2

3

план на
вказаний
період

Виконано
за січеньквітень
2019р.

4

5

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

6

7

1. Державне управління

6511,0

6861,0

2628,6

2100,4

32,3

30,6

- в т.ч. органи місцевого самоврядування

5911,0

5911,0

1911,6

1611,5

27,3

27,3

200,0

200,0

200,0

200,0

100,0

100,0

400,0

750,0

517,0

288,9

72,2

38,5

193470,2

193785,2

71168,5

60302,5

31,2

31,1

86036,5

89567,5

31606,6

20784,4

24,2

23,2

4. Соц.захист всього, в тому числі:

18460,1

19598,9

7398,2

5721,9

31,0

29,2

- районний центр служби для молоді

2033,9

2033,9

670,1

592,6

29,1

29,1

- молодіжні програми
- територіальний центр

99,0
8810,0
2900,0

99,0

31,0

19,3

8810,0
2900,0

2941,0
966,4

2631,6
751,7

19,5
29,9
25,9

19,5
29,9
25,9

1098,2

1098,2

456,4

322,3

29,3

29,3

1050,0

1588,8

738,4

478,2

45,5

30,1

133,0

133,0

44,5

40,0

30,1

30,1

900,0

1000,0

408,1

367,5

40,8

36,8

200,0

200,0

69,2

52,0

26,0

26,0

200,0

200,0

121,4

121,3

60,7

60,7

компенсаціні виплати на пільговй проїзд
залізничним транспортом

50,0

50,0

50,0

50,0

100,0

100,0

компенсаціні виплати на пільговй проїзд
автомобільним транспортом

500,0

1000,0

750,0

261,6

52,3

26,2

50,0

50,0

8,7

7,7

15,4

15,4

14,0

14,0

4,6

15,7

15,7

1,1

1,1

0,4

0,3

27,3

27,3

210,9

210,9

68,0

210,0

210,0

70,0

23,6

11,2

11,2

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

2,2

26181,5

26329,0

9886,5

9131,3

34,9

34,7

7. Фізкультура і спорт

3276,6

3276,6

1162,6

1059,8

32,3

32,3

в т.ч.: ДЮСШ

1416,6

1416,6

545,3

524,7

37,0

37,0

-ФСТ «Колос»

200,0

200,0

66,8

55,0

27,5

27,5

1540,0

1540,0

513,1

459,6

29,8

29,8

120,0

120,0

37,4

20,5

17,1

17,1

- спортивна школа "Тризуб" "Надія"
-відділ молоді і спорту

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

1

2

3

8. Послуги з економічної діяльності

30,0

9. Матеріальний резерв району

50,0

Здійснення заходів із землеустрію
12 Резервний фонд
13. Управлінь. с/г. і продовольства
Разом видатків

Субвенція з місцевого бюджету на
здійсгнення переданих видатків у сфері
охорони здоровя
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку освітньої субвенції.

Виконано
за січеньквітень
2019р.

4

5

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

6

20,0

7
0,0

50,0

0,0
0,0

100,0

100,0

3000,0

3000,0

1000,0

500,0

500,0

166,7

337515,9

343098,2

125137,7

99100,3

100,0

100,0

84,0

3000,0

3047,0

1047,0

344,9

500,0

500,0

160,0

12000,0

12000,0

5000,0

41,7

4354,2

4354,2

4354,2

100,0

Заходи з енергозбереження
Інша дотація.місцевого бюджету

30,0

план на
вказаний
період

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету)

0,0
0,0

0,0
0,0

29,4

28,9
84,0

11,5

11,3

Видатки за рахунок субвенції державного
бюджету на соц. захист

343884,8

341384,8

106562,3

102847,0

29,9

30,1

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

185794,1

183294,1

51423,8

47982,0

25,8

26,2

1964,5

1964,5

640,0

366,6

18,7

18,7

156126,2

156126,2

54498,5

54498,4

34,9

34,9

684900,7

704484,2

249361,2

211730,4

30,9

30,1

2402,0

19827,6

17188,1

6218,8

258,9

31,4

687302,7

724311,8

266549,3

217949,2

31,7

30,1

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

Іван Мудрий
Любомир Максим

Проект рішення
Про внесення змін до структури Комунального некомерційного
підприємства Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна
районна лікарня».
Розглянувши лист КНП Пустомитівської районної ради «Пустомитівська
ЦРЛ» від 07.05.2019 №855 (додається), у зв’язку з прийняттям рішення
районної ради від 12.04.2019 №655 «Про безоплатну передачу цілісних
майнових комплексів, будівель та споруд, іншого індивідуально визначеного
майна та діючих штатних розписів і медичного персоналу медичних закладів,
що перебувають у спільній власності територіальних громад Пустомитівського
району, до комунальної власності Зимноводівської сільської ради ОТГ»,
враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань охорони
здоров'я, соціального захисту населення, сім׳ї, материнства, дитинства від
08.05.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до структури Комунального некомерційного
підприємства Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна
районна лікарня», затвердженої додатком №3 рішення районної ради від
31.08.2018 №538 «Про затвердження передавального акту Комунального
Закладу Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна
лікарня»
та Статуту Комунального некомерційного підприємства
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня»,
зі змінами, внесеними рішенням районної ради від 19.10.2018 №546, виклавши
її в новій редакції, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, сім׳ї,
материнства, дитинства (Ю.Зінько).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток №3
до рішення районної ради
від 31.08.2018 №538
(в редакції від 08.05.2019)
Структура
Комунального некомерційного підприємства Пустомитівської районної
ради «Пустомитівська центральна районна лікарня»
1. Адміністративна частина :
Директор
Заступники директора
Відділ кадрів
Фінансово-економічний відділ
Централізована бухгалтерія
Інформаційно-аналітичний відділ
Господарський підрозділ
2. Стаціонарний сектор :
приймально діагностичне відділення
відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії
хірургічне відділення з травматологічними ліжками
акушерсько-гінекологічне відділення з ліжками патології вагітності
терапевтичне відділення
дитяче відділення
інфекційне відділення боксоване
3. Діагностична служба:
клініко-діагностична лабораторія з бактеріологічним відділенням
кабінети рентгенологічної діагностики
кабінет ультразвукової діагностики
кабінет функціональної діагностики
4. Лікувально-профілактичні заклади
4.1. Поліклінічне відділення Комунального некомерційного підприємства
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська ЦРЛ» із структурними
підрозділами:
відділ медичних оглядів (за рахунок спец коштів)
стоматологічне відділення із госпрозрахунковим підрозділом
ортопедичної стоматології
4.2. Щирецька міська лікарня КНП «Пустомитівська ЦРЛ»:
Приймальне відділення
Терапевтичне відділення,
неврологічне відділення,
поліклінічне відділення із структурними підрозділами
господарська служба

4.3. Амбулаторії:
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини м. Пустомити
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Зимна Вода
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Старе Село
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Борщовичі
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Оброшино
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Холодновідка
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Вовків
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Миколаїв
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Лисиничі
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Ставчани
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Сокільники
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Верхня Білка
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Звенигород
4.4.ФАПи:
Фельдшерсько-акушерський пункт села Наварія
Фельдшерсько-акушерський пункт села Будьків
Фельдшерсько-акушерський пункт села Пікуловичі
Фельдшерсько-акушерський пункт села Сухоріччя
Фельдшерсько-акушерський пункт села Нижня Білка
Фельдшерсько-акушерський пункт села Конопниця
Фельдшерсько-акушерський пункт села Кугаїв
Фельдшерсько-акушерський пункт села Товщів
Фельдшерсько-акушерський пункт села Селисько
Фельдшерсько-акушерський пункт села Годовиця
Фельдшерсько-акушерський пункт села Басівка
Фельдшерсько-акушерський пункт села Городиславичі
Фельдшерсько-акушерський пункт села Гаї
Фельдшерсько-акушерський пункт села Містки
Фельдшерсько-акушерський пункт села Полянка
Фельдшерсько-акушерський пункт села Підбірці
Фельдшерсько-акушерський пункт села Відники
Фельдшерсько-акушерський пункт села Шоломия
Фельдшерсько-акушерський пункт села Гринів
Фельдшерсько-акушерський пункт села Жирівка
Фельдшерсько-акушерський пункт села Скнилів
Фельдшерсько-акушерський пункт села Семенівка
Фельдшерсько-акушерський пункт села Милошовичі
Заступник голови районної ради
Завізовано:
Директор КНП Пустомитівської
районної ради «Пустомитівська ЦРЛ»

Іван Мудрий
Іван Лабай

