Проект рішення
Про порядок денний 49-ї чергової сесії
Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 49-ї чергової сесії:
1. Про присвоєння звання «Почесний громадянин Пустомитівського

району» О.Болотенку (посмертно) (доповідає голова постійної комісії з
питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і
правопорядку Марія Вертас).
2. Про внесення змін до складу президії районної ради (доповідає голова
постійної комісії з питань депутатської діяльності, регламенту, етики,
законності і правопорядку Марія Вертас).
3. Про внесення змін до структури виконавчого апарату
Пустомитівської районної ради (доповідає голова постійної комісії з
питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і
правопорядку Марія Вертас).
4. Про затвердження окремих цільових програм в новій редакції
(доповідає голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій Ігор Васьків).
5. Про внесення доповнень до пункту 1 рішення районної ради від
14.12.2018 № 604 «Про затвердження районних цільових програм на 2019 рік»
(зі змінами) (доповідає голова постійної комісії з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
6. Про внесення змін до рішень районної ради (доповідає голова
постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій
Ігор Васьків).
7. Про надання одноразових матеріальних допомог мешканцям
Пустомитівського району (доповідає голова постійної комісії з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
8. Про введення посад для відділу культури Пустомитівської районної
держадміністрації (доповідає голова постійної комісії з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
9. Про введення посад асистентів учителів та вихователів для класів та
груп з інклюзивним навчанням (доповідає голова постійної комісії з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
10. Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень-червень 2019 року та внесення змін до його показників (доповідають:
начальник фінансового управління районної держадміністрації Любомир
Максим та голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій Ігор Васьків).
11. Про хід виконання Комплексної програми підтримки та розвитку
агропромислового виробництва Пустомитівського району на 2018-2020 роки
(доповідає начальник відділу агропромислового розвитку районної
держадміністрації Ігор Либик).

12. Про хід проведення жнив в агроформуваннях Пустомитівського
району (доповідає начальник відділу агропромислового розвитку районної
держадміністрації Ігор Либик).
13. Про звіт постійної комісії районної ради з питань розвитку села та
АПК (доповідає голова постійної комісії з питань розвитку села та АПК
Іван Гримак).
14. Про діяльність Пустомитівської районної асоціації місцевих
громад «Громади Пустомитівщини» в 2018 році (доповідає виконавчий
директор ПРАМГ «Громади Пустомитівщини» Роман Васьків).
15. Про затвердження звіту про оцінку майна нежитлових приміщень
№29, 36, 38, 47 загальною площею 89,6 кв. м, які розташовані в мансарді
адміністративної будівлі літ. «А-1», що знаходяться за адресою: Львівська
обл., Пустомитівський р-н, м. Пустомити, вул. Грушевського, 11 (доповідає
голова постійної комісії з питань містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку Олег
Фар’ян).
16. Про надання погодження Комунальному некомерційному
підприємству Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна
районна лікарня» на передачу в оренду ФОП Векляку В.Я. приміщення з
метою надання стоматологічних послуг (доповідає голова постійної комісії з
питань
містобудування,
архітектури,
житлово-комунального
господарства, транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
17. Про погодження орендної плати сільськогосподарському
обслуговуючому кооперативу «Горбогори» на 2019 рік (доповідає голова
постійної комісії з питань містобудування, архітектури, житловокомунального господарства, транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
КП «Архітектурно18. Про встановлення орендної плати для
планувальне бюро» Пустомитівської районної ради (доповідає голова
постійної комісії з питань містобудування, архітектури, житловокомунального господарства, транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
19. Про передачу шкільного автобуса марки «БАЗ», модель А079.24,
номерні знаки ВС1996СХ, з балансу відділу культури районної
держадміністрації на баланс відділу освіти районної держадміністрації
(доповідає голова постійної комісії з питань містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та
зв’язку Олег Фар’ян).
20. Про надання погодження Комунальному некомерційному
підприємству Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна
районна лікарня» на передачу в оренду ФОП З.Ільницькому приміщення
кабінету стоматології в АЗПСМ с.Вовків (доповідає голова постійної комісії
з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
21. Про погодження штатних розписів медичних установ району, що
входять
до
складу
Комунального
некомерційного
підприємства
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна
лікарня», на 2019 рік (доповідає заступник голови постійної комісії
районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення,
сім’ї, материнства, дитинства Світлана Коваль).

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж с.Солонка Солонківської сільської ради ОТГ Пустомитівського
району Львівської області) (доповідає голова постійної комісії районної
ради з питань використання землі та регулювання земельних ресурсів
Григорій Гуль).
23. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж с.Малечковичі Солонківської сільської ради ОТГ
Пустомитівського району Львівської області) (доповідає голова постійної
комісії районної ради з питань використання землі та регулювання
земельних ресурсів Григорій Гуль).
24.
Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж с.Нагоряни Солонківської сільської ради ОТГ Пустомитівського
району Львівської області) (доповідає голова постійної комісії районної
ради з питань використання землі та регулювання земельних ресурсів
Григорій Гуль).
25. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж с.Зубра Солонківської сільської ради ОТГ Пустомитівського
району Львівської області) (доповідає голова постійної комісії районної
ради з питань використання землі та регулювання земельних ресурсів
Григорій Гуль).
26. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення
(зміни)
меж
с.Кам’янопіль
Мурованської
сільської
ради
ОТГ
Пустомитівського району Львівської області) (доповідає голова постійної
комісії районної ради з питань використання землі та регулювання
земельних ресурсів Григорій Гуль).
27. Різне.

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про присвоєння звання «Почесний громадянин Пустомитівського району»
О.Болотенку (посмертно).
З метою увіковічнення пам’яті загиблого учасника Операції Об’єднаних
Сил на сході України О.Болотенка, який мешкав у Пустомитівському районі в
с.Басівка, за мужність і героїзм, виявлені ним в боях за незалежність та
збереження територіальної цілісності України, керуючись рішенням районної
ради від 24.11.2011р. №153 «Про заснування відзнаки голови Пустомитівської
районної ради «За заслуги» та звання «Почесний громадянин Пустомитівського
району», враховуючи висновок постійної комісії з питань депутатської
діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку від 23.07.2019,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Присвоїти посмертно звання «Почесний громадянин Пустомитівського
району» учаснику Операції Об’єднаних Сил Болотенку Олександру
Олександровичу.
2.Опублікувати рішення в районній газеті «Голос народу».
3.Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради
Г.Гичку.

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про внесення змін до складу президії районної ради.
Враховуючи викладене в розпорядженні голови Пустомитівської
районної державної адміністрації від 10.07.2019 №72-к «Про припинення
виконання обов’язків голови районної державної адміністрації Хрунем І.С.» та
у висновку постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності,
регламенту, етики, законності і правопорядку від 23.07.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Вивести зі складу президії районної ради Хруня Ігоря Степановича.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності
і правопорядку (М.Вертас).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про внесення змін до структури виконавчого апарату районної ради.
Розглянувши пропозицію голови Пустомитівської районної ради про
внесення змін до структури виконавчого апарату Пустомитівської районної ради,
відповідно до пункту 4 статті 43, статті 58 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії районної
ради з питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і
правопорядку від 23.07.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до структури виконавчого апарату районної ради,
затвердженої рішенням районної ради від 21.12.2015 року №25 (зі змінами,
внесеними рішеннями районної ради від 20.07.2016 №127, 19.05.2017 №304 та від
21.07.2017 №336), а саме: ввести до відділу з питань управління та приватизації
об’єктами спільної власності територіальних громад Пустомитівського району
посаду головного спеціаліста.
2. З врахуванням викладеного у пункті 1 цього рішення:
2.1. Затвердити структуру та чисельність виконавчого апарату районної
ради згідно з додатком.
2.2. Відділу фінансово–господарського забезпечення районної ради
(Р.Гавриляк) внести зміни до штатного розпису виконавчого апарату районної
ради.
3. Дане рішення вступає в дію з 01.08.2019 року.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради
Г.Гичку.

Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток
до рішення районної ради
від 26.07.2019 №____
Структура та чисельність виконавчого апарату
Пустомитівської районної ради VII демократичного скликання
№ з/п
Назва структурного підрозділу та посад
К-сть штатних
посад
1.
Голова районної ради
1
2.
Заступник голови районної ради
1
3.
Керуючий справами
1
4.
Заступник керуючого справами – начальник
1
відділу правового та кадрового забезпечення
4.1.
Радник голови районної ради (патронатна служба)
1
5.
Начальник інформаційно – аналітичного відділу
1
5.1.
Радник голови районної ради (патронатна служба)
1
6.
Начальник організаційно – методичного відділу
1
6.1.
Спеціаліст 1-ї категорії
1
7.
Начальник відділу соціально – економічного
1
розвитку району (написання проектів) та
транскордонного співробітництва
7.1.
Головний спеціаліст
1
8.
Начальник відділу фінансового – господарського
1
забезпечення
8.1.
Головний спеціаліст
1
8.2.
Прибиральниця
1
8.3.
Водій
1
8.4.
Водій
1
9.
Начальник відділу з питань управління та
1
приватизації об’єктами спільної власності
територіальної громади Пустомитівського району
9.1.
Головний спеціаліст
1
10.
Начальник відділу внутрішнього фінансового
1
аудиту
10.1
Головний спеціаліст
1
20
Всього:

Заступник голови районної ради

І.Мудрий

Проект рішення
Про затвердження окремих цільових програм в новій редакції.
Керуючись підпунктом 16) пункту 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року, враховуючи висновки постійних
комісій районної ради, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Викласти в новій редакції:
1.1. Окремі цільові програми, зокрема:
1.1.1. Програму ліквідації загрози виникнення ускладнень епідситуації в
Пустомитівському районі на 2018-2022 роки, затверджену підпунктом 1.1.25
пункту 1 рішення районної ради від 22.12.2017 №412 «Про затвердження цільових
програм», згідно з додатком №1.
1.1.2. Програму з моніторингу за станом довкілля на території
Пустомитівського району на 2017-2021 роки, затверджену підпунктом 1.1.17
пункту 1 рішення районної ради від 20.12.2016 №198 «Про затвердження цільових
програм» (зі змінами, внесеними рішенням районної ради від 14.12.2018 №601),
згідно з додатком №2.
1.1.3. Програму підтримки органів державної виконавчої влади у
Пустомитівському районі на 2019 рік, затверджену підпунктом 1.1.10 пункту 1
рішення районної ради від 14.12.2018 №604 «Про затвердження районних цільових
програм на 2019 рік» (зі змінами, внесеними рішенням районної ради від
19.04.2019 №664), згідно з додатком №3.
1.1.4. Програму сприяння розвитку інформаційного простору та
громадянського суспільства у Пустомитівському районі на 2019 рік, затверджену
пунктом 1 рішення районної ради від 01.02.2019 №632 «Про внесення доповнень
до п.1 рішення районної ради від 14.12.2018 №604 «Про затвердження районних
цільових програм на 2019 рік», згідно з додатком №4.
1.2. Додаток №1 (Паспорт) 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 військовомедичної підготовки, затвердженої рішенням районної ради від 22.12.2017 №412
(зі змінами, внесеними рішенням районної ради від 02.02.2018 №429, від 30.03.2018
№460, від 19.10.2018 №550 та від 14.12.2018 №601).
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 26.07.2019 №___
ПРОГРАМА
ліквідації загрози виникнення ускладнень епідситуації в Пустомитівському районі на
2018-2022роки.
Загальна частина .
Метою Програми є здійснення заходів спрямованих на покращення епідситуаціїї та
ліквідації осередків інфекційних захворювань на території району ,що сприятиме значному
покращенню стану здоров׳я населення.
Дана Програма розробляється на основі Законів України «Про захист населення від
інфекційних хвороб», «Про питне водопостачання», «Про органи місцевого
самоврядування». , та на виконання « Комплексного плану заходів щодо профілактики
кишкових інфекцій у Пустомитівському районі на 2017-2021роки.», затвердженого
розпорядженням РДА від 15 червня 2017 року № 405
Обґрунтування проблеми :
За період активної реалізації даної програми в районі не було зареєстровано спалахів
вірусного гепатиту «А» , на території
ряду органів місцевого самоврядування
спостерігається зниження рівня захворюваності на гострі кишкові інфекції (ГКІ). Після
виконання заходів покращується якість криничної води , яку споживає значна кількість
населення району та здійснюється водозабезпечення дитячих , медичних та інших закладів.
Однак епідеміологічна ситуація із захворюваності на ГКІ в районі залишається напруженою
інтенсивний показник перевищує середньо-обласний в 1,3 рази за 2016рік та 1,6 рази за 10
місяців біжучого року.
Згідно матеріалів епідрозслідування основними причинами високого рівня
захворюваності даної групи, крім якості придбаних продуктів, приготовлених страв і
особистої гігієни є також використання не якісної питної води.
Розробка і реалізація Програми дозволить попередити виникнення і поширення таких
важких інфекційних захворювань , як вірусний гепатит «А» , гострі кишкові інфекції,
лептоспіроз, що сприятиме значному покращенню стану здоров»я жителів району.
Пріоритетними завданнями Програми є:
- забезпечення покращення стану здоров׳я населення
- забезпечення населення питною водою гарантованої якості.
- утримання в належному стані території населених пунктів.
Необхідні заходи для вирішення проблеми:
1. Проведення дератизації в осередках лептоспірозу (в населених пунктах , де за останні
десять років реєструвалося захворювання на лептоспіроз).
2. Проведення профілактичної дератизації в адміністративних, промислових ,побутових та
торгівельних приміщеннях і спорудах.
3. Двохразове (весна,осінь) знезараження води в громадських та
індивідуальних
криницях.
4. Щоквартальний контроль якості питної води в громадських криницях та з мережі
централізованого водопостачання.
5. Проведення поточної та заключної дезінфекції у вогнищах інфекційних захворювань.
Фінансування заходів передбачається з коштів місцевих рад, кооперованих коштів
районної та місцевих рад, держбюджету та коштів інвесторів.
Додаток : Розрахунок щорічної вартості робіт по «Програмі ліквідації загрози виникнення
ускладнень епідситуації в Пустомитівському районі на 2018-2022 роки»

Розрахунок щорічної вартості робіт по «Програмі ліквідації загрози виникнення ускладнень
епідситуації в Пустомитівському районі на 2018-2022 р.р.
№
п/
п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Назва місцевих
ОТГ, сільських рад

Кількість
криниць

Вартість
дворазового знезаражен.,
грн.

К-ть
крин.
гром.
корис
тув.

Вартість
4 - разового
відомчого
лаб.контр.
води кр, грн

Давидівська ОТГ
Підберізцівська ОТГ
Солонківська ОТГ
Щирецька ОТГ
Мурованська ОТГ
Зимноводівська ОТГ
Борщовицька с.р.
Пікуловичівська с.р.
Миколаївська с.р.
Конопницька с.р.
Пустомитівська м.р
Семенівська с.р.
Верхньобілківська с.р.
Вовківська с.р.
Жирівська с.р.
Годов.-Басівська с.р.
Звенигородська с.р.
Лисиничівська с.р.
Містківська с.р.
Оброшинська с.р.
Сокільницька с.р.
Ставчанська с.р.
Старосільська с.р.
Всього

1540
910
460
1591
671
1400
695
150
230
97
600
103
250
343
75
200
300
300
105
200
300
382
188
11090

40397,28
23871,12
12066,72
41735,11
17601,67
36724,80
18231,24
3934,80
6033,36
2544,50
15739,20
2701,90
6558,00
8997,58
1967,40
5246,40
7869,60
7869,60
2754,36
5246,40
7869,60
10020,62
4931,62
290912.88

3
2
5
3
1
3
2
2
2
1
2
26

11786,72

4518

118516.18

16

Всього п.п.7 – 23

Вартість контролю
якості водопровідної
води, грн.
к-ть
вартість,
водопр.
грн.

Всього *

Вартість
дослідж.
піску
на я/г ,
грн. **

Вартість профілактичної дератизації в будинках і спорудах ,
грн.***

Вартість
дератизації в
осередках
лептоспірозу,
грн.****

5,06
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-

198000
1980,00
-//-//-//-//-//1980,00
1980,00
-//-//1980,00
-//-//-//1980,00
-//-//-//-//-//-//11880,00

-//-

7920,00

10745,98
10745,98
21491,95
21491,95
10745,98
21491,95
10745,98
10745,98
32237,93
21491,95
21491,95
-

52184
34617,1
30670,52
82871,6
39093,62
36724,8
28977,22
3934,8
17820,08
2544.50
37231,15
6630,81
29090,7
16855,4
9825,22
15992,38
47965,35
7869,6
24246,31
5246,4
29361,55
13949,53
12789,44

102151,62

1
1
2
2
1
2
1
1
3
2
2
18

193427,58

586492,08

98,14
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

62862,54

12

128951,72

310330,44

-//-

7857,82
19644,54
11786,72
3928,91
11786,72
7857,82
7857,82
7857,82
3928,91
7857,82

(без ОТГ
* Вартість робіт без врахування дослідження піску і дератизації ;
** При наявності однієї пісочниці на адміністративній території ;
*** Вартість робіт з дератизації в будинках і спорудах від 100 до 500 м²– 5.06грн. за м² , у спорудах від 500 до 1000 м² -3.96 грн за 1 м² ;
**** Вартість робіт з розрахунку 1980,00 грн. в одному осередку лептоспірозу ( 500 м² х 3,96 грн. за м² )

Додаток №2
до рішення районної ради
від 26.07.2019 №___
ПРОГРАМА
з моніторингу за станом довкілля на території
Пустомитівського району
на 2017-2021 роки (в новій редакції)
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2
3
3
3
3
9
9
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Паспорт Програми
Назва

Програма з моніторингу за станом довкілля на території
Пустомитівського району на 2017-2021 роки

Термін реалізації

Початок – 2017р. Закінчення – 2021 р.

Підстава для
розробки

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”
Закон України «Про місцеві органи самоврядування»
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 року № 391
“Про затвердження Положення про державну систему моніторингу
довкілля”
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1999р.№465 « Про
затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення
зворотними водами»
Рішення 11 сесії Пустомитівської районної ради від 08. 06.2016р.№111.
Рішення 18 сесії Пустомитівської районної ради від 20. 12.2016р.№198

Замовник

Органи місцевого самоврядування
Пустомитівська районна державна адміністрація

Виконавці

Організації визначені замовником
Пустомитівський РВ ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України»

Мета

Розробка комплексу завдань і заходів, спрямованих на здійснення
протягом 2017 - 2021 років районної системи моніторингу довкілля для
забезпечення потреб органів державного управління, місцевого
самоврядування, органів охорони здоров»я та громадськості в
оперативній і достовірній інформації про стан навколишнього
природного середовища в Пустомитівському районі.

Джерела
фінансування

Державний та місцеві бюджети, цільові фонди охорони
навколишнього середовища, кошти господарюючого об’єкту
та інші залучені кошти.
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1. ВСТУП
Система моніторингу довкілля – це система спостережень, збирання, оброблення,
передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і
розроблення науково-обґрунтованих рішень для запобігання негативним змінам стану довкілля та
дотримання вимог екологічної безпеки. Моніторинг охоплює спостереження за джерелами і
факторами антропогенних впливів і за ефектами, які спричиняються цими впливами у довкіллі.
Спостереження можуть здійснюватися за фізичними, хімічними та біологічними показниками.
2. СУТНІСТЬ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРОГРАМИ
Розробка довгострокової Програми моніторингу навколишнього природного середовища у
Пустомитівському районі пояснюється необхідністю:
 ефективно реагувати на подальші негативні зміни, які спостерігаються в екологічному
стані району;
 узагальнення даних екологічного стану, які накопичуються різними організаціями, з
метою підготовки відповідних пропозицій місцевим органам державної влади для забезпечення
інформаційно-аналітичної підтримки рішень, що приймаються;
підвищенням рівня оперативності надання екологічної інформації, в тому числі при
виникненні надзвичайних ситуацій;
 забезпечення всебічного інформування населення про стан довкілля у Пустомитівському
районі, підвищення у владних структур і населення рівня екологічної культури та екологічних
знань.
3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Метою Програми є розробка комплексу заходів спрямованих на отримання оперативної і
достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища. Основне завдання
полягає в покращенні взаємодії між суб’єктами моніторингу і органами місцевого
самоврядування для інформування широкої громадськості про стан довкілля та запобігання
надзвичайним екологічним ситуаціям. Проведення якісного порівняльного аналізу для підготовки
висновків, рекомендацій та прийняття правильних управлінських рішень.
4. СКЛАД ФУНКЦІЙ І ЗАДАЧ, ЩО ВИРІШУЮТЬСЯ ЗГІДНО ПРОГРАМИ
МОНІТОРИНГУ
Моніторинг водних ресурсів. Метою моніторингу поверхневих вод є отримання
вичерпної інформації про запаси, стан, тенденції зміни різноманітних параметрів водного
середовища області, забезпечення прогнозних оцінок водних ресурсів та обґрунтування системи
водоохоронних заходів і схем використання поверхневих вод. До основних завдань належать:
- стеження за екологічним станом водних об’єктів різних категорій;
- визначення змін екологічного стану різних категорій поверхневих вод;
- інвентаризація об’єктів-забруднювачів;
- прогнозування змін стану різних категорій поверхневих вод.
Моніторинг джерел скидів стічних вод на території району, який повинен забезпечити
організацію та функціонування системи спостережень за якісними та кількісними показниками
скидів стічних вод промислових і господарсько-побутових об’єктів. За цими спостереженнями
необхідно отримати:
- первинні дані контролю за об‘ємами скидів стічних вод окремих підприємствзабруднювачів ;
- узагальнені дані про рівень забруднення водних ресурсів на певній території за певний
проміжок часу;
- узагальнені дані про склад і витрати скидів стічних вод за басейнами рік та про обсяги
покомпонентного скиду;
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-

оцінку рівнів і ступеня небезпечності забруднення для довкілля та життєдіяльності
мешканців.
Підземні води
Програмою моніторингу спостереження підземних вод на території району передбачається
виконувати в повному обсязі, адже контроль стану підземних вод є надзвичайно важливим з
огляду на слабу захищеність їх від забруднення через поверхневі води.
Моніторинг атмосферного повітря. Основним забруднювачем атмосферного повітря
району є викиди підприємств та автотранспорту. Оскільки на промислові підприємства припадає
значний відсоток викидів, підфакельні спостереження на підприємствах відіграють значну роль у
системі моніторингових спостережень за якістю атмосферного повітря.
Завданнями системи моніторингу атмосферного повітря є:
- стеження за екологічним станом повітряного басейну населених пунктів району;
- визначення тенденцій зміни екологічного стану атмосферного повітря;
- інвентаризація об’єктів-забруднювачів з урахуванням рози вітрів і кількісного та
якісного аналізу забруднювачів атмосферного повітря;
- прогнозування змін стану повітряного басейну.
Моніторинг земельних ресурсів і відходів. У зв’язку з відсутністю в районі полігону
захоронення та утилізації побутових та промислових токсичних відходів вони зберігаються на
територіях підприємств, що може зумовити забруднення ґрунтів, поверхневих і підземних вод,
атмосферного повітря. Не завжди місце зберігання відходів відповідає класу їх небезпеки.
В рамках Програми моніторингу відходів доцільно передбачити такі основні його
складові:
- первинні дані про види, об’єми і районування збору побутових відходів, тенденції та
динаміка їх змін;
- первинні дані про види (розподіл за класами токсичності, докладні характеристики з
наведенням хімічних і фізичних властивостей, можливого впливу на компоненти
довкілля), об’єми і районування збору та утилізації промислових відходів, тенденції та
динаміка їх змін;
- дані про рівень забруднень ґрунтів, поверхневих і підземних вод, атмосферного
повітря, пов’язані з розміщенням та утилізацією відходів на певній території на
проміжку часу: перед початком розміщення відходів - протягом усього періоду
здійснення моніторингових спостережень.
Моніторинг фізичних факторів. Слід зазначити, що у містах та вздовж трас постійно
зростає інтенсивність шумової агресії. Великий вплив на акустичний режим має автомобільний і,
частково, авіаційний та залізничний транспорт, шум від господарюючого об’єкту.
Мережа спостереження за станом складових навколишнього природного середовища у
Пустомитівському районі.
№
п/п

Суб’єкт моніторингу
довкілля

1

2

Назва точки
спостереження,
адреса

Періодичніс
ть
спостережен
ь в рік

Показники, що спостерігаються
або вимірюються

3
4
1.Атмосферне повітря
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1.

Пустомитівський
районний відділ ДУ
«ЛОЛЦ МОЗ України»

Аеропорт “Львів” ,
весь парк лайнерів
аеропорт
. Сокільники - вул.
Д.Галицького,4
- вул.Січових
Стрільців,206

Згідно
обласної
програми

рівні шуму

2.

Господарюючий об’єкт

на межі СЗЗ від

Згідно
проектних
матеріалів

Визначені проектними
матеріалами

підприємств,
на межі житлової
забудови

2.Питна вода
2.1.Питна вода громадських децентралізованих джерел.
4

Комунальні
підприємства, органи
місцевого
самоврядування
Щирецька сел.рада
ОТГ:
1.Комунальне
підприємство (смт
Щирець)
2. с. Гуменець
3. с.Дмитре
Підберізцівська с/р
ОТГ:
1.с.Підберізці
Давидівська с/р ОТГ:

1.с.Виннички
2.с. Давидів
3. с.Кротошино
4. с.Пасіки-Зубрецькі
5. с.Чишки
Солонківська с/р
ОТГ:
1.с.Раковець
Мурованська с/р ОТГ:
1. с.Ямпіль
Жирівська сільська рада
Вовківська сільська
рада
Звенигородська
сільська рада
Верхньобілківська
сільська рада
Миколаївська сільська
рада
Ставчанська сільська
рада
Старосільська сільська
рада

Громадські криниці

Повний
аналіз1 раз в рік
скорочений –
щоквартальн
о (3 рази)

4
1
4

1

2
3
1
1
1

Повний контрол.-Хім.:
Запах, Смак , присмак,
Забарвленість ,каламутність
водневий показник,
амоній, нітрати,
нітрити,
загальна жорсткість,
сухий залишок,
Хлориди,
Сульфати,
Залізо загальне,
Марганець,
перманганатна окиснюваність,
Бак.: заг. колі-форми, Е.coli
Скорочений контроль- хім.:
Запах,
Смак , присмак,
Забарвленість ,каламутність,
Бак.: заг. колі-форми, Е.coli

3
1
2
4
2
3
3
1
3

* Вартість одного повного дослідження води – 331,5 грн, скороченого – 102.72. При чотирьох разовому
досліджені води з 40 громадських джерел вартість робіт буде становити – 25586,4 грн в рік.

2.2.Вода кринична яку споживають діти віком до 3х років.
1.

Медична служба району
Пустомитівський
районний відділ ДУ
«ЛОЛЦ МОЗ України»

Індивідуальні та
громадські криниці
району - орієнтовно
200 криниць щорічно.

1 раз в рік

дослідження на вміст нітратів у
питній воді

2.3Вода децентралізованих джерел водопостачання
1.

Господарюючий об’єкт

Щоквартальн
о скорочений
аналіз, 1 раз
в рік повний
аналіз

Повний контрол.-Хім.:
Запах,
Смак , присмак,
Забарвленість ,каламутність
водневий показник,
амоній,
нітрати,
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нітрити,
загальна жорсткість,
сухий залишок,
Хлориди,
Сульфати,
Залізо загальне,
Марганець,
перманганатна окиснюваність,
Бак.: заг. колі-форми, Е.coli
Скорочений контроль- хім.:
Запах,
Смак , присмак,
Забарвленість ,каламутність,
Бак.: заг. колі-форми, Е.coli

2.4.Вода централізованого водопостачання ( водозабори, водопровідні мережі)
1.

Господарюючий об’єкт

Повний з
свердловини
-1 раз в рік
Повний з
мережі-1 раз
в рік

2.

Органи місцевого
самоврядування:
Солонківська с/р ОТГ,
с.Раковець
Мурованська с/р ОТГ,
с.Ямпіль
Давидівська с/р ОТГ,
с.Чишки
Щирецька сел.рада ОТГ,
с.Дмитре
Жирівська с/р
Містківська с/р
Сокільники с/р
Звенигородська с/р
В.Білківська с/р

Сільські водопроводи
1
1
1
2
1
2
2
3
1

скорочений
періодичний
- 1 раз в
квартал,
скорочений
контроль - 1
раз в місяць

Повний з водозаборів
хім.:
Забарвленість, каламутність
Смак та присмак
водневий показник
амоній
нітрати
нітрити
загальна жорсткість
сухий залишок
Хлориди
сульфати
полі фосфати (РО4)
фториди
перманганатна окиснюваність
залізо загальне
мідь
марганець
миш’як
цинк
свинець
молібден
алюміній
СПАР
Бак.Загальне мікробне число
Загальні колі-форми
Е.колі
Ентерококи
Повний з мережі:…
Скорочений
періодичний
контроль- хім.:
Амоній,
Водневий показник,
перманганатна окиснюваність,
сухий залишок,
Скорочений контроль- хім.:
Запах,
Смак , присмак,
Забарвленість ,каламутність,
Бак.: Загальне мікробне число
Загальні колі-форми
Е.колі
Ентерококи
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3. Визначення якості поверхневої води
3.1.Поверхневі води в межах населених пунктів
№
п/п

Суб’єкт моніторингу
довкілля

Назва точки спостереження,
адреса та кількість проб

Періодичні
сть

Піврічна вартість
досліджень на
показники*, що
спостерігаються
1-ше
півріччя

1
1.

Давидівська ОТГ

2

с.Давидів р.Давидівка (1проба)
с.Виннички р.Калинівка (1 проба)
с.Чишки р.Марунька (1проба)

2.

Підберізців-ська ОТГ

с.Підберізці вода повер(1проба)
с.Миклашів р. Миклашівка (1проба)
с.Чижиків р.Кабанівка (1проба)

3.

Солонків-ська ОТГ

4.

Щирецька ОТГ

5.

Мурованська ОТГ

6.

Зимноводівська с.р.

Пустомитівська м.р.
7.

3

4
4 рази на рік

2-ге
півріч
чя
5

Загальна
вартість

6

11290,25

11290,25

22580,5

-//-

11290,25

11290,25

22580,5

с. Малечковичі р.Малечківка (1проба)
с. Зубра р.Зубра (1проба)
с.Поршна р.Щирка (1проба)
с.Раковець р.Зубра (1проба)
с.Щирець р.Щирка (1проба)
с. Лани р.Щирка (1проба)
с.Дритре р.Щирка (1проба)
с.Сороки Львівські р.Полтва (1проба)
С.Ямпіль струмок, що впадає в р.Полтву
(1проба)
с.Зимна Вода р.Вишенька (1проба)
с. Лапаївка р.Вишенька (1проба)
с.Скнилів вода поверхнева (1проба)
м.Пустомити р.Ставчанка (1проба)
р.Щирка (2 проби)

-//-

15053,66

15053,66

30107,32

-//-

11290,25

11290,25

22580,5

7526,83

7526,83

15053,66

-//-

11290,25

11290,25

22580,5

-//-

11290,25

11290,25

22580,5

-//-

8.

Семенівська с.р.

с.Семенівка р.Щирка (1проба)

-//-

3763,42

3763,42

7526,84

9.

Верхньобілківська с.р.

с.Верхня Білка р.Білка(1проба)

-//-

3763,42

3763,42

7526,84

Вовківська с.р.

с.Вовків р.Зубра (1проба)

-//-

3763,42

3763,42

7526,84

Жирівська с.р.

с.Жирівка р.Зубра (1проба)

-//-

3763,42

3763,42

7526,84

12.

Годов.-Басівська с.р.

с.Годовиця р.Щирка (1проба)

-//-

3763,42

3763,42

7526,84

13.

Звенигородська с.р.

с.Звенигород р.Білка (1проба)

-//-

3763,42

3763,42

7526,84

Лисиничівська с.р.

с.Лисиничі струмок (1проба)

-//-

3763,42

3763,42

7526,84

Сокільницька с.р.

с.Сокільники, поверхнева водойма (1проба)

-//-

3763,42

3763,42

7526,84

16.

Ставчанська с.р.

с.Ставчани р.Ставчанка(1проба)

-//-

3763,42

3763,42

7526,84

17.

Старосільська с.р.

с.Старе Село р.Давидівка (1проба)

-//-

3763,42

3763,42

7526,84

18.

Миколаївська с/р

С.Гаї р.Білка (1проба)

-//-

3763,42

3763,42

7526,84

19.

По району

240858,72грн

20.

По позиціях 7-18

105375,74грн

10.
11.

14.
15.

* Мікробіологічні: коліфаги, і ЛКП
Загально-санітарні: запах, колірність, рн,сухий залишок,хлориди,сульфати,розчинний кисень,БПК хімічна потреба в кисні(хпк);
Паразитологічні: яйця гельмінтів, кишкові найпростіші
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3.2.
1

Поверхневі води на об’єктах, що використовуються для купання, відпочинку
Господарюючий
об’єкт

с.Старе Село ЛГ « Бухта
Вікінгів» ПП «Случ Плюс»
с.Давидів ТзОВ « Львівська
Швейцарія»
м.Пустомити ТзОВ
«Озерний Край»

2 рази в
місяць
(теплий
період року)

Мікробіологічні:
Колі фаги,
пат.флора
Загально-санітарні:
запах,
колірність,
рн,
сухий залишок,
хлориди,
сульфати,
розчинний кисень,
БПК,
хімічна потреба в
кисні(хпк);
Паразитологічні:
яйця гельмінтів,
кишкові найпростіші.

1 раз в рік
3.4.Поверхнева вода річок до і після скиду стічних вод від каналізаційних очисних
споруд
1. Господарюючий вода річок до і після скиду
1 раз в
Мікробіологічні:
стічних
вод
від
квартал
Колі фаги,
об’єкт
каналізаційних очисних
пат.флора
споруд
Загально-санітарні:
запах,
колірність,
рн,
сухий залишок,
хлориди,
сульфати,
розчинний кисень,
БПК,
хімічна потреба в
кисні(хпк);
Паразитологічні:
яйця гельмінтів,
1 раз в рік кишкові найпростіші.
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5. ЕТАПИ І ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Основні етапи реалізації даної програми розраховані на період до 2021 рр. і включають в
себе виконання наступних основних завдань.
1. Створення локального центру моніторингу довкілля (2017-2021 рр.).
Створення такого центру необхідно для забезпечення виконання наступних функцій:
 формування та ведення банку даних локальної системи моніторингу довкілля;
 координування дій суб’єктів ЛСМД;
 виконання статистичної обробки та системного аналізу даних спостережень за
довкіллям (моніторингу);
 розробка пропозицій щодо управлінських рішень за результатами моніторингу.
2. Грунтовний аналіз існуючих мереж спостережень суб’єктів моніторингу довкілля і
створення на їх основі єдиної оптимальної локальної мережі спостережень (2017-2021 рр.).
Виконання цієї роботи дасть можливість мати повну і достовірну інформацію про
забруднення довкілля та стан мереж спостережень за станом довкілля в районі, а на цій основі
розробляти науково обґрунтовані рекомендації для прийняття управлінських рішень в галузі
охорони довкілля, охорони здоров»я та вдосконалення мереж спостережень.
6. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
6.1. Організаційне та нормативно-правове забезпечення
Контроль за виконанням програми та координація діяльності усіх суб’єктів МД
здійснюється відповідною депутатською комісією районної ради з питань довкілля
Пустомитівська РДА звітує перед Пустомитівською районною радою щодо виконання
пунктів програми, виходить з пропозиціями усунення непередбачених обставин, які впливають
на терміни виконання програми та ініціює їх розгляд на засіданнях районної ради..
Суб’єкти системи МД забезпечують автономне і спільне функціонування складових цієї
системи та взаємозв'язок з іншими інформаційними системами, які діють в районі та за його
межами в рамках ЛСМД.
Підприємства, установи і організації незалежно від їх підпорядкування і форм власності,
діяльність яких призводить чи може призвести до погіршення стану довкілля, зобов'язані, у
відповідності до чинного законодавства, здійснювати екологічний контроль за виробничими
процесами та станом промислових зон, збирати, зберігати та безоплатно надавати дані і/або
узагальнену інформацію для її комплексного вивчення.
Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи, організації та громадяни, які володіють об’єктивною інформацією про виникнення або
загрозу виникнення небезпечних природних явищ, повинні негайно інформувати РДА та
структури МНС .
6.2. Фінансове забезпечення
Фінансування робіт із створення і функціонування районної системи моніторингу довкілля
здійснюється відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р.
№391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля" з наступних
джерел:
- державного бюджету
- державного та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища;
- коштів природокористувачів - забруднювачів довкілля;
- грантів з національних та міжнародних фондів.
- залучених коштів відповідно до рішень органів місцевого самоврядування та виконавчої
влади
Обґрунтування фінансування заходів з бюджетних коштів здійснюється відповідно до
встановлених вимог.
Обґрунтування вартості заходів, які передбачається фінансувати з інших джерел, подається
в порядку, який взаємоузгоджується з організацією – розпорядником коштів.
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7. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Основними критеріями оцінки реалізації програми є:






підвищення оперативності та якості інформаційного обслуговування суб’єктів моніторингу
довкілля та інших державних органів;
скорочення строків розробки та прийняття, якісне поліпшення управлінських рішень у
галузі охорони довкілля, охорони здоров»я та раціонального природокористування;
підвищення ефективності використання наявних організаційних структур і засобів
спостережень за станом довкілля та антропогенним впливом на нього;
зменшення чисельності сил, зайнятих впровадженням та виконанням моніторингу і витрат
на його здійснення;
створення умов для управління екологічними даними, що забезпечить можливість
об’єднання всіх даних, суттєвих для оцінки та управління процесами, які відбуваються у
навколишньому середовищі.

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Завідувач Пустомитівського РВ
ДУ «Львівський обласний лабораторний
центр МОЗ України»

Іван Мудрий

Василь Тимчук
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Додаток №3
до рішення районної ради
від 26.07.2019 №_____
ПРОГРАМА
підтримки органів державної
виконавчої влади у Пустомитівському районі на 2019 рік (в новій редакції).
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Законом України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо реформи міжбюджетних відносин” запроваджена нова схема
міжбюджетних відносин, а також збільшено обсяги видатків з місцевих
бюджетів, що зумовлює зростання навантаження на фінансові органи на етапах
складання, розгляду та виконання місцевих бюджетів.
Починаючи з 2015 року Урядом започатковано впровадити ряд реформ у
різних сферах діяльності, у тому числі продовжити процес децентралізації
повноважень. Перед працівниками органів виконавчої влади поставлено цілий
ряд завдань щодо забезпечення ефективної реалізації реформ на місцевому рівні,
у тому числі з урахуванням змін до податкового законодавства та підвищення
самостійності місцевих бюджетів. Передано додаткові повноваження у сферах
освіти та охорони здоров’я. Також запроваджуються умови для стимулювання
об’єднання територіальних громад з низькою фінансовою спроможністю та
чисельністю мешканців (для подальшого проведення адміністративної реформи).
За створення умов для розвитку економіки, господарської та соціальнокультурної діяльності відповідної території повна відповідальність покладається
на місцеві органи виконавчої влади, зокрема районної ланки.
Мета програми
Поетапна побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної,
ефективної і стабільної системи органів виконавчої влади в умовах очікуваного
скорочення чисельності працівників, здійснення низки заходів по запобіганню
корупційних дій з боку посадових осіб.
Завдання програми
Програма розроблена з метою підвищення ефективності роботи
райдержадміністрації та її структурних підрозділів для надання якісних послуг
громадянам на рівні європейських стандартів, оздоровлення відносин між
органами влади та населенням, інститутами громадянського суспільства.
Досягнення поставлених завдань можливе за наявності кваліфікованого
кадрового потенціалу, здатного до генерування ідей, креативного мислення,
постійного підвищення свого кваліфікаційного рівня та належного матеріально –
технічного забезпечення.
Одним із вагомих факторів спрямування активності працівників на
досягнення конкретних результатів є мотивація (стимулювання). Ефективність
мотивації та стимулювання значною мірою пов’язана з проблемою диференціації
доходів працівників апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів.
Реалізація завдань програми передбачає приведення розміру їх заробітної плати
до рівня працівників інших органів влади районної ланки.
Відсутність ефективних та мотивованих держслужбовців унеможливлює
запровадження усіх запланованих реформ.
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Фінансове забезпечення програми
Фінансування заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів
районного бюджету в межах бюджетних призначень.
Координація та контроль за виконанням програми
Виконання програми покладається на апарат Пустомитівської районної
державної адміністрації та її структурні підрозділи. Контроль за виконанням
програми покладається на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій Пустомитівської районної ради.
ПАСПОРТ
Програми підтримки органів державної виконавчої влади
у Пустомитівському районі на 2019 рік
1. Ініціатор розроблення програми
Пустомитівська районна державна
адміністрація
3. Розробник програми

Пустомитівська
районна державна адміністрація

4. Відповідальний виконавець
програми

Пустомитівська районна державна
адміністрація та структурні підрозділи
Пустомитівської районної державної
адміністрації
Пустомитівська районна державна
адміністрація, структурні підрозділи
Пустомитівської районної державної
адміністрації
2019 рік

5. Учасники програми

6. Термін реалізації програми
7. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, тис. грн., всього,
у тому числі:
7.1. коштів районного бюджету

4711,0 тис. грн.
4711,0 тис. грн.

Ресурсне забезпечення Програми підтримки органів виконавчої влади
тис. грн.
Обсяг коштів, які
Усього витрат на
2019 рік
пропонується залучити на
виконання програми
виконання програми
4711,0
4711,0
Усього,
у тому числі
4711,0
4711,0
районний бюджет
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Перелік завдань, заходів та показників
Програми підтримки органів державної виконавчої влади
У Пустомитівському районі на 2019 рік
№
з/п

Назва
завдання

1.

Забезпечення
фінансової
бази для
підтримки
діяльності
органів
виконавчої
влади

Перелік
заходів
завдання
Забезпечення
матеріальної
підтримки
працівників, в
частині
виплати
заробітної
плати,
індексації на
заробітну
плату,
матеріальної
допомоги та
інших виплат.

Показники
виконання
заходу,
один. виміру
затрат
обсяг
фінансового
ресурсу
продукту
кількість
працівників, які
отримуватимуть
фінансову
підтримку

Виконаве
ць заходу,
показник
а
Апарат та
структурні
підрозділи
РДА

Фінансування
Джере Обсяги,
ла
тис. грн.
Район
ний
бюдже
т
3696,0

ефективності
середній розмір
фінансової
підтримки
якості
відсоток
забезпечення
підтримки
працівників

Оплата
комунальних
послуг

Матеріальнотехнічне
забезпечення

Апарат та
структурні
підрозділи
Пустомиті
вської
РДА
Апарат та
структурні
підрозділи
Пустомиті
вської
РДА

Район
ний
бюдже
т

Район
ний
бюдже
т

47,0

968,0

Очікуваний
результат
Підвищення
ефективності
роботи
працівників
шляхом
покращення
умов оплати
праці,
зменшення
плинності
кадрів.

Забезпечення
енергозбереж
ення та
покращення
санітарних
умов
перебування
людей у
приміщеннях
Забезпечення
матеріальнотехнічної бази
для
виконання
функцій,
покладених
на апарат та
структурні
підрозділи
райдержадмін
істрації

Усього на етап або на програму:
4711,0

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення апарату районної державної адміністрації

Іван Мудрий
Зоряна Березова

Додаток №4
до рішення районної ради
від 26.07.2019 №_____
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», ПКУ 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.
Регіональна 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 району;
 забезпечення комплексності підходів до реалізації в району 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.
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: Пустомитівська районна державна адміністрація
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. Початок: лютий 2019 року ; закінчення – грудень 2019.
6. Етапи фінансування: 2019 рік
7. Очікувані результати виконання Програми: забезпечити
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.

Додаток 2
КОШТОРИС
видатків на фінансування заходів Програми сприяння розвитку інформаційного простору
та громадянського суспільства у Пустомитівському районі на 2019 рік
№
1

2

3

Завдання
Програми
Виготовлення та
розміщення
зовнішньої
соціальної
реклами
Забезпечення
участі інститутів
громадянського
суспільства в
процесах
формування та
реалізації
державної,
регіональної
політики

Перелік заходів

Виконавець
заходу
Пустомитівська
РДА-20,0 тис.грн

Фінансуванн
я у 2019 році
Районний
бюджет
20,0 тис.грн

Забезпечення
діяльності
громадської ради
при районній
державній
адміністрації

Пустомитівська
РДА 10,0 тис.грн

Районний
бюджет
10,0 тис.грн

Висвітлення
діяльності
органів
державної влади
та місцевого
самоврядування

Висвітлення
громадськополітичного,
соціальноекономічного і
культурного життя
району

Пустомитівська
районна рада220,0 тис.грн
Пустомитівська
РДА-200,0
тис.грн.

Друковані
матеріали (бігборд,
сіті-лайти, плакати)

Усього на 2019
рік

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Керівник апарату
Пустомитівської райдержадміністрації

Очікуваний
результат
Підвищення
поінформованості
населення

Забезпечення умов для
реалізації громадянами
конституційного
права
на участь в управлінні
державними справами
на території району,
сприяння врахуванню
районною державною
адміністрацією
громадської думки
під час формування та
реалізації державної
політики
Районний
Об’єктивне
бюджет 420,0 висвітлення
тис.грн
громадськополітичного,
соціальноекономічного та
культурного життя
району
450,0 тис.
грн..

Іван Мудрий

Юрій Четирбук

Проект
«Додаток 1
до Програми
(в редакції від 26.07.2019)
Паспорт
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 військовопатріотичного виховання молоді, організації літніх таборів для дітей та
юнацтва із елементами військово-медичної підготовки.
1.

Ініціатор розроблення Програми

2.

Розробник Програми.

Відділ соціально-економічного розвитку району
(написання
проектів)
та
транскордонного
співробітництва Пустомитівської районної ради.

Відповідальні виконавці Програми.

Управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації, Пустомитівська районна рада,
відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури
райдержадміністрації, сектор молоді та спорту
Пустомитівської РДА, районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, Комунальне
некомерційне підприємство Пустомитівської районної
ради «Пустомитівська центральна районна лікарня»,
районний центр зайнятості (за згодою), виконкоми
місцевих рад, ПРАМГ «Громади Пустомитівщини».

Учасники Програми.

Пустомитівська районна рада, управління соціального
захисту населення райдержадміністрації, відділ освіти
райдержадміністрації,
відділ
культури
райдержадміністрації,
сектор молоді та спорту
Пустомитівської РДА, районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, Комунальне
некомерційне підприємство Пустомитівської районної
ради «Пустомитівська центральна районна лікарня»,
районний центр зайнятості (за згодою), виконкоми
місцевих рад, громадські організації (за згодою),
партнери
по
транскордонній
співпраці
Пустомитівської районної ради: Перемишльський та
Люблінський Повіти Республіки Польща, район
Саарпфальц-Крайс (ФРН), служба у справах дітей
райдержадміністрації,
волонтери,
районний
військкомісаріат,
ПРАМГ
«Громади
Пустомитівщини».

3.

4.

Районна рада

5.

Терміни реалізації Програми.

2018 – 2020 роки.

6.

Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні Програми
(для комплексних програм).

районний
бюджет, міський, селищний, сільські
бюджети, спонсорські кошти.

7.

8.

Обсяг фінансових ресурсів.

Розпорядники
та отримувачі
коштів

Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів,
необхідних
для
реалізації Програми, районний
бюджет – всього, в т.ч.:
Надання та виплата одноразової
адресної грошової допомоги:
-демобілізованим воїнам АТО і
ООС,
звільненим
особам,
безпосереднім учасникам АТО і
ООС, які захищали суверенітет та
територіальну цілісність України,
в розмірі 1000 грн;

8.1

8.2

-бійцям-добровольцям АТО з
нагоди
Дня
українського
добровольця, в розмірі 2000 грн;
-громадянам, котрі відібрані та
скеровані у військові частини чи
навчальні
центри
Пустомитівським
районним
військовим комісаріатом в розмірі
5000 грн. та додатково 5000грн.
військовозобов’язаним , з числа
відібраних, що вибули в зону
проведення АТО та ООС, під час
проходження
служби
за
контрактом (при представленні
підтверджуючих документів).

Виплата матеріальної допомоги
пораненим учасникам АТО та
ООС: на операції, лікування та
протезування.

Управління
соціального
захисту
населення
Пустомитівсь
кої районної
держадміністр
ації

Управління
соціального
захисту
населення
Пустомитів
ської РДА.

У межах
бюджетних
призначень
на 2018 рік,
тис.грн.

У межах
бюджетних
призначень
на 2019 рік,
тис.грн.

2594,0

2836,0

450,0

500,0

500,0

24,0

24,0

24,0

500,0

500,0

500,0

У межах
бюджетних
призначень
на 2020 рік,
тис.грн.

2846,0

До п’яти тисяч грн. згідно рішення
тимчасової комісії районної ради по
наданню одноразової матеріальної
допомоги громадянам мешканцям
Пустомитівського району.
Більше п’яти тисяч грн. згідно
рішення сесії районної ради.

8.3

Витрати
для
забезпечення
реабілітації
у
міжнародних
таборах, оформлення документів,
інші заходи для дітей загиблих в
зоні АТО і ООС та під час
Революції гідності та членів їх
сімей.

Пустомитівсь
ка районна
рада,
ПРАМГ
«Громади
Пустомитівщ
ини».

8.4

Організація та проведення
літнього табору для школярів
Пустомитівського району з
елементами військової,
патріотичної, медичної та
спортивної підготовки (з
розрахунку 4 зміни по 7 днів;
кожна зміна по 18 учнів та 2
вихователі).

Пустомитівсь
ка районна
рада,
ПРАМГ
«Громади
Пустомитівщ
ини».

Організація
оздоровлення\відпочинку дітей:
з сімей:
- учасників бойових дій;
- загиблих учасників АТО і ООС;
8.5 - загиблих у Революції Гідності;
-бійців-добровольців АТО;
-постраждалих учасників масових
акцій громадського протесту, що
відбулися у період з 21.11.2013 до
21.02.2014.
Організація екскурсій для сімей
загиблих учасників АТО, ООС,
членів сімей загиблих у Революції
Гідності, учасників АТО, ООС,
бійців добровольчих формувань, які
8.6
отримали посвідчення бійцядобровольця АТО та постраждалих
учасників масових акцій
громадського протесту, членів їх
родин.

Встановлення на території району
пам’ятних знаків, меморіальних
8.7
плит загиблим під час Революції
Гідності та в зоні АТО і ООС.

100,0

100,0

100,0

200,0

200,0

200,0

Пустомитівсь
кий районний
центр
соціальних
служб для
сім’ї, дітей та 210,0
молоді

Пустомитівсь
кий районний
центр
соціальних
служб для
сім’ї, дітей та 20,0
молоді

Пустомитівсь
ка районна
рада
50.0

212,0

240,0

48,0

20.0

50,0

50,0

8.8

Забезпечення
безкоштовним
харчуванням в навчальних та
дошкільних закладах району, крім
тих, що входять до складу ОТГ,
дітей загиблих під час Революції
Гідності та в ході проведення АТО
і ООС, дітей учасників АТО, ООС
та
бійців
добровольчих
формувань,
які
отримали
посвідчення
бійця-добровольця
АТО, дітей, батьки яких є
військовослужбовцями військової
служби за контрактом.

Відділ
освіти
Пустомитів
ської РДА

610,0

762,0

762,0

8.9

Придбання
подарунків
та
проведення святкових заходів для
дітей загиблих під час Революції
Гідності, загиблих в АТО і ООС,
учасників АТО, ООС та бійців
добровольчих формувань, які
отримали посвідчення бійцядобровольця АТО.

Пустомитів
ська
районна
рада

80,0

90,0

100,0

8.10

Надання та виплата адресної
допомоги родинам, родичі яких
загинули під час проведення
антитерористичної операції, ООС
та Революції Гідності.

Управління
соц.
захисту
населення
Пустомитів
ської РДА

100,0

100,0

100,0

Надання одноразової грошової адресної
допомоги для учасників бойових дій з
числа учасників АТО і ООС, членам
8.11
сімей загиблих учасників АТО, ООС та
під час Революції Гідності для
придбання паливних дров.

Управління
соц.
захисту
населення
Пустомитів
ської РДА

150,0

150,0

150,0

Надання одноразової матеріальної
допомоги членам сімей померлих після
8.12 демобілізації учасників АТО та операції
Об’єднаних сил, які були зареєстровані
в Пустомитівському районі

Управління
соц.
захисту
населення
Пустомитів
ської РДА

100,0

100,0

100,0

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Проект рішення
Про внесення доповнень до пункту 1 рішення районної ради від 14.12.2018
№ 604 «Про затвердження районних цільових програм на 2019 рік» (зі
змінами).
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 висновки постійних комісій районної ради, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести доповнення до пункту 1 рішення районної ради від 14 грудня
2018 року №604 «Про затвердження цільових програм на 2019 рік» (зі змінами),
доповнивши його наступними підпунктами:
«1.1.30. Цільова програма роботи Пустомитівського районного
військового
комісаріату
щодо
створення
територіальних
центрів
комплектування та соціальної підтримки на базі військових комісаріатів
Львівської області, згідно з додатком №30.
1.1.31. Районна цільова програма підтримки книговидання в
Пустомитівському районі на 2019 – 2020 роки, згідно з додатком №31».
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 №1
до рішення районної ради
від 26.07.2019 №___
Цільова програма роботи Пустомитівського районного військового
комісаріату щодо створення територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки на базі військових комісаріатів Львівської області
ПАСПОРТ
Цільової програми роботи Пустомитівського районного військового комісаріату
щодо створення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на
базі військових комісаріатів Львівської області на 2019 рік»
(далі - Програма)
1.
Ініціатор розробленої програми (замовник) –
Пустомитівський районний військовий комісаріат.
2.
Розробник Програми –
Пустомитівський районний військовий комісаріат.
3.
Термін реалізації Програми – 2019 рік.
4.
Етапи фінансування Програми – 2019 рік.
Обсяги фінансування Програми – 300000.00 грн.
5.
Виконавець програми:
Пустомитівський районний військовий комісаріат Львівської області.

2019 рік

Обсяги фінансування, (тис. грн.)
У тому за джерелами фінансування:
Всього, тис. грн.
Районний
Місцеві
Інші джерела
бюджет
бюджети
--300000.00
300000.00

6. Очікувані результати виконання програми:
Створення на базі військових комісаріатів оперативного командування “Захід”
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі ТЦК та СП)
7. Термін проведення звітності – щоквартально.
Замовник програми:
Військовий комісар Пустомитівського районного військового комісаріату.
Керівник програми:
Військовий комісар Пустомитівського районного військового комісаріату
В.ЧЕРГИНЕЦЬ
Обґрунтування доцільності розроблення цільової програми роботи
Пустомитівського районного військового комісаріату щодо створення
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі
військових комісаріатів Львівської області
ПІДҐРУНТЯ ЗАХОДУ: Указ Президента України від 06 червня 2016 року
№240/2016 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня
2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”;

Завдання 5.3.4 Плану дій щодо
впровадження оборонної реформи у 2016-2020 роках;
Державна програма розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року від
22.03.2017 №73/2017;
Рішення Міністра оборони України від 12.03.2018 №306/з/40;
Плану створення на базі військових комісаріатів територіальних центрів
комплектування та соціальної підтримки затверджений Міністром оборони України
від 19.03.2018 №306/3/75;
Окреме доручення командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від
08.05. 2018 №14587;
Розпорядження Командування Сухопутних військ Збройних Сил України від
21.05. 2019 №116/9/6625
Мета Програми
Забезпечення прозорості в системі надання послуг військовозобов’язаним,
резервістам, військовослужбовцям, ветеранам війни та військової служби,
пенсіонерам з числа військовослужбовців Збройних Сил України та членам їх сімей,
удосконалення порядку комплектування військ (сил) особовим складом та організації
оборонно-мобілізаційної роботи.
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування, строки виконання програми
Створення ефективних місцевих органів військового управління з виконанням
функцій щодо комплектування Збройних Сил України особовим складом та наданням
сервісних послуг окремим верствам населення.
Більш якісне виконання соціально-сервісних функцій територіальними
центрами, орієнтованими на розв’язання проблем відповідних верств населення,
реалізації завдання соціального та правового захисту військовозобов’язаних,
резервістів, військовослужбовців, ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з
числа військовослужбовців Збройних Сил України та членам їх сімей
Впровадження процесів рекрутингу в систему комплектування Збройних Сил
України особовим складом.
Удосконалення організацію оборонно-мобілізаційної роботи, створення
Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних з метою гарантованого
забезпечення заходів з планування комплектування особовим складом Збройних Сил
України;
Здійснення заходів щодо ведення територіальної оборони в межах оперативного
командування “Захід” та виконання мобілізаційних завдань стосовно формування
підрозділів територіальної оборони.
Організація взаємодії з громадськими організаціями, місцевими громадами,
навчальними закладами (установами) щодо посилення військово-патріотичної роботи
з населенням, зокрема з молоддю.
Підвищення довіри суспільства до діяльності місцевих органів військового
управління, врахування громадської думки як одного із основних критеріїв оцінки
діяльності ТЦК та СП.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів зі створення ТЦК та СП здійснюватиметься за рахунок
коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел фінансування, не

заборонених чинним законодавством.
Виділення коштів на реалізацію заходів Програми здійснюється згідно
розпоряджень голови районної державної адміністрації, виданих на підставі
прийнятих рішень районної ради про фінансування Програми.
ВІДОМІСТЬ
потреби і забезпеченості роботи Пустомитівського районного військового
комісаріату щодо створення територіальних центрів комплектування та соціальної
підтримки на базі військових комісаріатів Львівської області
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
Назва замовника: військовий комісар Пустомитівського районного
військового комісаріату.
Назва програми: Цільова програма роботи Пустомитівського районного
військового комісаріату щодо створення територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки на базі військових комісаріатів Львівської області на 2019 рік.
Орієнтовні обсяги
фінансування, ( грн.)
Очіку
Термін
джерела
Найменування
вані
Виконавець викона
фінансув
з/ підпрограм
резуль
ння
роки всього
ання
п
тати
районний
бюджет
Коши
для
проведення ремонту
Для
Пустомитівс
будівлі, заміна вікон
2019
2019
200000.00 200000.00 забезп
ький РВК
Пустомитівського
ечення
РВК
належ
Обладнання
ної
Пустомитівс
2019
2019
30000.00 30000.00 роботи
прохідної (створення
ький РВК
ресепшину)
Закупка:
столів, Пустомитівс
2019
2019
70000.00 70000.00
ький РВК
крісел
ВСЬОГО
300000.00 300000.00
Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:
Військовий комісар
Пустомитівського районного
військового комісаріату

Володимир Чергинець

Додаток №2
до рішення районної ради
від 26.07.2019 №___
Районна цільова програма підтримки книговидання в Пустомитівському
районі на 2019-2020 роки.
1.Концептуальні засади Програми
Районна цільова програма підтримки книговидання в Пустомитівському
районі на 2019-2020 роки – це комплекс заходів, спрямованих на підвищення
ефективності реалізації державної політики у сфері книговидання, відродження
соціальної ролі книги та читання як процесу культурного, духовного,
професійного та інтелектуального збагачення людини, створення сприятливих
умов для розвитку видавничої галузі, зокрема, для випуску книг про видатні
постаті Пустомитівщини (учасників національно-визвольної боротьби, Героїв
Небесної Сотні, героїв АТО та ООС тощо), залучення громадськості до
визначення проблем, які гальмують розвиток книговидавничої справи в регіоні,
та напрацювання шляхів їх вирішення.
Державна політика у видавничій справі спрямовується на підтримку
розвитку національного книговидання, наповнення україномовними виданнями
ринку, фондів бібліотек, забезпечення потреб навчальних і наукових закладів,
підприємств, установ і організацій необхідними виданнями державною мовою.
2.Правові аспекти Програми
Програма розроблена відповідно до Конституції України, враховуючи
закони України «Про видавничу справу» та «Про державну підтримку
книговидавничої справи в Україні», Указ Президента України від 19.06.2013 р.
№ 336/2013 «Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої
справи і популяризації читання в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів
України від 25.06.2008 р. № 902-р «Про вимоги щодо функціонування об’єктів
роздрібної торгівлі книжковою продукцією».
3.Мета та основні завдання Програми
Метою програми є реалізація завдань державної політики щодо
розвитку книговидання; створення сприятливих умов для розвитку
книговидавничої сфери в районі, зокрема, для випуску книг про видатні постаті
Пустомитівщини (учасників національно-визвольної боротьби, Героїв Небесної
Сотні, героїв АТО та ООС тощо), підтримка видання творів письменників,
наукової інтелігенції, краєзнавчої, патріотичної літератури, науковопопулярних, мистецьких, образотворчих, презентаційних видань про регіон,
інформаційних
видань
(енциклопедій,
енциклопедичних
словників,
універсальних словників, довідників), популярних творів відомих зарубіжних
авторів та творів лауреатів літературних премій; найбільш повне забезпечення
жителів району україномовною книжковою продукцією; популяризація
української книги; розвиток і підтримка читацької культури.
Основними завданнями Програми є:

- випуск книг про видатні постаті Пустомитівщини (учасників
національно-визвольної боротьби, Героїв Небесної Сотні, героїв АТО та ООС
тощо);
– наповнення інформаційного простору соціально важливою книжковою
продукцією;
– формування та постійне оновлення асортименту книжкової продукції для
забезпечення потреб усіх соціальних груп мешканців району виданнями з
різних галузей знань державною мовою та мовами національних меншин;
– поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією, випущеною в
рамках програми;
– сприяння розвитку районного книговидання для підвищення його рівня
за кількісними і якісними показниками;
– забезпечення доступу до надбань світової культури шляхом перекладу
та видання державною мовою визначних зарубіжних науково-популярних і
літературних творів;
– сприяння максимальному задоволенню культурно-освітніх потреб
населення у вітчизняній книжковій продукції;
– вплив на формування читацьких інтересів та виховання любові до
книги.
4.Очікувані результати виконання Програми
Реалізація Програми дозволить:
- увіковічнити пам'ять про видатні постаті Пустомитівщини;
– покращити стан забезпечення населення району українською книгою;
– сприяти наповненню інформаційного простору суспільно важливою
книжковою продукцією про національні та загальнолюдські надбання в
економічній, політичній та духовній сферах;
– розширити асортимент книжкової продукції для забезпечення потреб
усіх соціальних груп мешканців району виданнями з різних галузей знань
державною мовою, сприяти розвитку національної культури, зміцнення
духовності і моралі;
– поповнити фонди бібліотек навчальних закладів і закладів культури
району суспільно значимими виданнями, зокрема культурно-просвітницькими
та дитячими;
– активізувати проведення просвітницьких кампаній та акцій,
спрямованих на поступове повернення населення, особливо молоді, до
системного читання;
– сприяти популяризації вітчизняної видавничої продукції в засобах
масової інформації (створення циклів теле- та радіопрограм, рекламних
роликів, спеціальних рубрик у друкованих засобах масової інформації);
– здійснювати заходи, спрямовані на популяризацію кращих зразків
літературної творчості вітчизняних і зарубіжних авторів;
– покращити професійний рівень підготовки видань та наблизити
книговидавничу галузь до європейського зразка;
– сприяти поширенню інформації про історичну та культурну спадщину
регіону, висвітлення життя та діяльності видатних постатей національної
історії, культури, науки;

– залучати представників видавничої справи до узгоджених спільних дій з
іншими суб’єктами гуманітарної сфери, які представляють, зокрема, культуру і
освіту;
– сприяти розширенню мережі об’єктів роздрібної торгівлі вітчизняною
видавничою продукцією;
– спільно з громадськістю визначати основні проблеми, які гальмують
розвиток книговидавничої справи в регіоні, та шляхи їх вирішення.
5.Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів районного
бюджету в межах призначень на відповідний бюджетний рік. Показники
орієнтовних обсягів фінансових витрат, необхідних для виконання Програми, з
визначенням джерел фінансування, наведено в додатку. Для фінансування
Програми можна залучати інші джерела, не заборонені чинним законодавством
України.
6.Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням заходів Програми, наведених у додатку №1,
здійснюють виконавчий апарат районної ради та профільні постійні комісії
районної ради: з питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної
культури і спорту та з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного
відродження, інформаційної політики та свободи слова.
Додаток №1
Перелік заходів Програми
1. Випуск книг про видатні постаті Пустомитівщини (учасників
національно-визвольної боротьби, Героїв Небесної Сотні, героїв АТО та ООС
тощо);
2. Підтримка випуску та закупівля суспільно значущих творів
українських письменників І наукової інтелігенції.
3.Підтримка випуску та закупівля історико-патріотичної літератури,
краєзнавчих видань.
4.Підтримка випуску та закупівля творів відомих зарубіжних авторів,
виданих українською мовою та творів, виданих мовами нацменшин, науковопопулярних, мистецьких та презентаційних видань.
5.Підтримка випуску та закупівля довідкових та інформаційних видань:
енциклопедій, енциклопедичних словників, універсальних словників,
довідників (навчальних, популярних).
6.Сприяння випуску книг історико-меморіального серіалу, книжкової
продукції у рамках серії «Книга пам’яті України», видання літератури до
визначних і пам’ятних дат.
7.Проведення заходів з популяризації української книги, презентацій
книжкової продукції.
8.Створення та трансляція радіо- і телепередач, тематичних роликів,
запровадження спеціальних рубрик у друкованих засобах масової інформації з
метою популяризації книги і читання, запровадження галузевих стандартів у
видавничій сфері.

9.Підтримка випуску та закупівля суспільно значущих видань, творів
лауреатів обласних літературних премій, представників творчих спілок,
краєзнавців та з нагоди ювілейних дат.
10.Підтримка випуску та закупівля дитячої навчальної, художньої та
науково-пізнавальної літератури.
11.Розширення та підтримка мережі книгорозповсюдження.
12.Сприяння формуванню електронної бібліотеки, розміщенню
електронних версій книг, виданих за підтримки програми, на веб-сайті районної
ради.
ПАСПОРТ
районної цільової програми підтримки книговидання в
Пустомитівському районі на 2019-2020 роки.
1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) – Пустомитівська
районна рада.
2. Розробник Програми – виконавчий апарат Пустомитівської районної
ради.
3. Відповідальний виконавець – виконавчий апарат районної ради.
4. Термін реалізації Програми – 2 роки.
5. Етапи фінансування Програми – 2019-2020 роки.
6. Очікувані обсяги фінансування Програми - 100,0 тис. грн., в т.ч.:
- 2019 рік – 50,0 тис. грн.;
- 2020 рік – 50,0 тис. грн..
7. Джерела фінансування Програми:
- районний бюджет Пустомитівського району – 100,0 тис. грн..
- інші надходження не заборонені чинним законодавством.
Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Проект рішення
Про затвердження районної цільової програми підтримки книговидання
в Пустомитівському районі на 2019-2020 роки.
Заслухавши та обговоривши проект районної цільової програми
підтримки книговидання в Пустомитівському районі на 2019 – 2020 роки,
розробленої відповідно до законів України «Про видавничу справу» та «Про
державну підтримку книговидавничої справи в Україні», Указу Президента
України від 19.06.2013 № 336/213 «Про деякі заходи щодо державної підтримки
книговидавничої справи і популяризації читання в Україні», відповідно до
статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від
21.05.1997, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну цільову програму підтримки книговидання в
Пустомитівському районі на 2019 – 2020 роки (далі – Програма) згідно з
додатком.
2. Фінансовому управлінню районної держадміністрації (Л.Максим)
здійснювати фінансування вищезгаданої Програми 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

Проект рішення
Про внесення змін до рішень районної ради.
Враховуючи пропозиції, викладені в листах районної державної адміністрації
від 08.07.2019 №61-878/0/2-19 та відділу освіти районної державної адміністрації від
10.07.2019 №1-13/565, висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій від 26.07.2019 року, 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», враховуючи зміни внесені рішенням районної
ради 15.02.2019 №652, а саме:
вислів:
«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)».
замінити на вислів:
«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
«Заклад первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості (амбулаторія
загальної практики сімейної медицини) вул.Шевченка, с.Семенівка, Пустомитівський
район – нове будівництво»)».
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», враховуючи зміни внесені рішенням районної ради 12.04.2019
№656, виклавши його в наступній редакції:
«4. Спрямувати залишок коштів по КДК 41033900 «Освітня субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 15 000 000,00 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 даху школи в селі
Милятичі, 1 000 000,00 грн. – капремонт благоустрою 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) – 10 000 000,00
грн. (Давидівській ОТГ – 5 000 000,00 грн., Мурованській ОТГ – 5 000 000,00 грн.).»
3. 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:

«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);»
замінити на вислів:
«КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших рівнів)
Старосільській сільській раді – 38 718,00 грн. (на виготовлення нормативногрошової оцінки земель Старосільської сільської ради).
«КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 1 722 472,41 грн., а саме:».
4. Внести зміни до підпункту 2.2 пункту 2 рішення районної ради від № 683 від
08.05.2019 «Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січеньквітень 2019 року та внесення змін до його показників», виклавши його в такій
редакції:
«2.2. Збільшити асигнування органам місцевого самоврядування в сумі
718 500,00 грн., а саме:
КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»:
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших рівнів)
- Миколаївській сільській раді – 46 500,00 грн. (зміна межі с.Підсоснів);
КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 672 000,00 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);
- Пикуловичівській сільській раді – 22 000,00 грн. (для виготовлення робочого
проекту на буріння свердловини для водопостачання народного дому с.Пикуловичі).
- на виконання «Програми вдосконалення управління територіальним розвитком
у Пустомитівському районі на 2019 рік» в сумі 300 000,00 грн.».
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради
з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про 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 23.07.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати матеріальну допомогу мешканцям Пустомитівського району за
рахунок коштів районного бюджету на 2019 рік, а саме:
- Болотенко Ользі Тимофіївні в сумі 35,0 тис. грн., мешканці с.Басівка,
матері померлого в зоні проведення ООС Болотенка Олександра Олександровича;
- Галабурді Володимиру Анатолійовичу в сумі 25,0 тис. грн., мешканцю
смт.Щирець, на лікування дружини;
- Гамівці Олені Йосипівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці смт.Щирець, на
лікування батька;
- Семанишину Володимиру Михайловичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю
с.Оброшине, на лікування;
- Лутчин Надії Дмитрівні в сумі 25,0 тис. грн., мешканці м.Пустомити, на
лікування;
- Щербі Олесю-Юліану Івановичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю
с.Годовиця, на лікування;
- Кравціву Івану Васильовичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю смт.Щирець,
на лікування;
- Кіт Ярославі Іванівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці м.Пустомити, на
лікування;
- Голод Марії Михайлівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Соколівка, на
лікування чоловіка;
- Ростанюку Левку Володимировичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю
с.Оброшине, у зв’язку з пожежею в житловому будинку;
- Степасю Євгену Володимировичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю
с.Деревач, на відновлення даху житлового будинку, зруйнованого внаслідок
буревію;
- Паранчак Ганні Пантелеївні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці м. Пустомити,
у зв’язку з пожежею в житловому будинку;
- Іваніву Борису Івановичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю с. Товщів, у
зв’язку з пожежею в житловому будинку;
- Болкун Ользі Володимирівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці с. Лисиничі,
у зв’язку з пожежею в житловому будинку;
- Терих Оресту Петровичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю с. Старе Село,
на відновлення покрівлі даху;
- Боцвін Лесі Миколаївні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці м. Пустомити, на
відновлення магазину після пожежі;
- Клименку Олександру Олександровичу в сумі 25,0 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 введення посад для відділу культури Пустомитівської районної
держадміністрації.
Розглянувши викладене в листах: Солонківської сільської ради від
28.05.2019 №1273 та від 22.07.2019 №1668, відділу культури Пустомитівської
районної держадміністрації від 03.07.2019 №354, керуючись частиною 2 статті 43
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997,
враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань культури,
туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту від 19.07.2019 і з
питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 23.07.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Рекомендувати відділу культури районної держадміністрації ввести з
01.09.2019 до штатного розпису Пустомитівської школи мистецтв 7 ставок посад
(для філії в с.Зубра, з метою охоплення навчанням дітей в с.Солонка
Солонківської сільської ради ОТГ), зокрема:
-викладач фортепіано – 1 ставка посади;
-викладач бандури – 2 ставки посади;
-викладач музично-теоретичних дисциплін – 1 ставка посади;
-концертмейстер – 1 ставка посади;
-викладач образотворчого мистецтва - 1 ставка посади;
-викладач хореографії – 1 ставка посади,
при умові отримання субвенції від Солонківської сільської ради ОТГ на
утримання вищезгаданих посад.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури і
спорту (А.Добрянський) і з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій
(І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про введення посад асистентів учителів та вихователів для класів та груп
з інклюзивним навчанням.
Розглянувши
викладене
в
листі
відділу
освіти
районної
держадміністрації від 19.07.2019 №1-13\590, з врахуванням викладеного в
рішеннях районної ради від 26.09.2017 №366, 30.03.2018 №469, 03.08.2018
№524, 19.10.2018 №557 та від 01.02.2019 №642, з метою забезпечення
особистісно-орієнтованого 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 і з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій від 23.07.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Ввести з 1 вересня 2019 року до штатних розписів:
1.1. Закладів загальної середньої освіти Пустомитівського району, за
рахунок коштів освітньої субвенції, 9,0 ставок посад асистентів учителів для
класів з інклюзивним навчанням, зокрема, у:
1.1.1. Борщовицький НВК - 1,0 ставки.
1.1.2. Наварійську ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназію – додатково 1,0 ставки
до існуючої 1,0 ставки.
1.1.3. Годовицьку ЗОШ І-ІІІ ступенів – 1,0 ставки.
1.1.4. Старосільську ЗОШ І-ІІІ ступенів – 2,0 ставки.
1.1.5. Ставчанський НВК – 1,0 ставки.
1.1.6. Сокільницьку ЗОШ І-ІІІ ступенів – 1,0 ставки.
1.1.7. ОЗ «Пустомитівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – додатково 1,0 ставки
до існуючої 1,0 ставки.
1.1.8. Пустомитівську ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – додатково 1,0 ставки до
існуючої 1,0 ставки.
1.2. Закладів дошкільної освіти Пустомитівського району, в межах
видатків, виділених з районного бюджету на утримання закладів освіти в 2019
році, 2,0 ставки посад асистентів вихователів груп з інклюзивним навчанням,
зокрема, у:
1.2.1. ДНЗ №3 м. Пустомити – 1,0 ставки.
1.2.2. ДНЗ с. Оброшине - 1,0 ставки.
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 виконання районного бюджету Пустомитівського району
за січень-червень 2019 року та внесення змін до його показників.
Розглянувши на підставі підпункту 28) пункту 1 статті 43 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" звіт Пустомитівської районної
державної адміністрації про виконання районного бюджету Пустомитівського
району за січень – червень 2019 року, враховуючи пропозиції Пустомитівської
районної державної адміністрації, викладені в листах від 08.07.2019 №61878/0/2-19 стосовно надання пропозицій до показників районного бюджету на
2019 рік та від 22.07.2019 №61-923/0/2-19 про надання доповнень до пропозицій,
висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій від 23.07.2019, керуючись статтями 78, 80 Бюджетного кодексу
України, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт Пустомитівської районної державної адміністрації про виконання
районного бюджету Пустомитівського району за січень – червень 2019 року
затвердити:
по доходах – в сумі 334 599,80 тис. грн. згідно з додатком №1.
по видатках – в сумі 331 483,90 тис. грн. згідно з додатком №2.
2. Звіт про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень – червень 2019 року опублікувати в районній газеті "Голос народу".
3. Збільшити доходну частину районного бюджету Пустомитівського
району на 2019 рік за кодом бюджетної класифікації 11010000 «Податок та збір
на доходи фізичних осіб» в сумі 3 415 500,00 грн., а також, на вказану суму –
видаткову частину районного бюджету, а саме:
3.1 Збільшити асигнування відділу культури Пустомитівської
райдержадміністрації в сумі 110 000,00 грн., а саме:
КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури, клуби, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2273
(оплата електроенергії) в сумі 100 000,00 грн.
КПКВКМБ 1014081 КЕКВ 2282 – 10 000,00 грн. (на виконання програми
підтримки Пустомитівського районного об’єднання Всеукраїнського товариства
«Просвіта» ім.Тараса Шевченка на 2019 рік.).
3.2. Збільшити асигнування районній державній адміністрації в сумі
356 000,00 грн.:
КПКВКМБ 0219800 (250344) «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 306 000,00 грн. на виконання «Програми підтримки органів
державної виконавчої влади у Пустомитівському районі на 2019 рік»
(фінансовому управлінню – 128,0 тис. грн., управління соцзахисту населення –
128,0 тис. грн., відділ культури – 50,0 тис. грн.).
КПКВКМБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних)) в сумі 50 000,00 грн. (на
виконання програми сприяння розвитку інформаційного простору та
громадського суспільства у Пустомитівському районі на 2019 рік).

3.3. Виділити субвенцію 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
500 000,00 грн. на виконання «Програми вдосконалення управління
територіальним розвитком у Пустомитівському районі на 2019 рік».
3.4. Збільшити асигнування управлінню соціального захисту населення
Пустомитівської райдержадміністрації в сумі 656 000,00 грн., а саме:
КПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2610 в сумі 150 000,00
грн. (комунальному підприємству «Соціальні гарантії» Пустомитівської
районної ради).
КПКВК 0813180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці,
військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг»
КЕКВ 2730 – 100 000,00 грн.
КПКВК 0813242 КЕКВ 2730 – 406 000,00 грн.:
- матеріальна допомога вдовам загиблих на Майдані та учасників АТО для
придбання шкільного приладдя для їхніх дітей - 36 000,00 грн.;
- матеріальн допомога контрактникам - 100 000,00 грн.;
- матеріальна допомога мешканцям Пустомитівського району в сумі
270 000,00 грн., а саме:
- Болотенко Ользі Тимофіївні в сумі 35,0 тис. грн., мешканці с.Басівка,
матері померлого в зоні проведення ООС Болотенка Олександра
Олександровича;
- Галабурді Володимиру Анатолійовичу в сумі 25,0 тис. грн., мешканцю
смт.Щирець, на лікування дружини;
- Гамівці Олені Йосипівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці смт.Щирець, на
лікування батька;
- Семанишину Володимиру Михайловичу в сумі 15,0 тис. грн.,
мешканцю с.Оброшине, на лікування;
- Лутчин Надії Дмитрівні в сумі 25,0 тис. грн., мешканці м.Пустомити, на
лікування;
- Щербі Олесю-Юліану Івановичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю
с.Годовиця, на лікування;
- Кравціву Івану Васильовичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю
смт.Щирець, на лікування;
- Кіт Ярославі Іванівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці м.Пустомити, на
лікування;
- Голод Марії Михайлівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Соколівка, на
лікування чоловіка;
- Ростанюку Левку Володимировичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю
с.Оброшине, у зв’язку з пожежею в житловому будинку;
- Степасю Євгену Володимировичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю
с.Деревач, на відновлення даху житлового будинку, зруйнованого внаслідок
буревію;
- Паранчак Ганні Пантелеївні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці м.
Пустомити, у зв’язку з пожежею в житловому будинку;
- Іваніву Борису Івановичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю с. Товщів, у

зв’язку з пожежею в житловому будинку;
- Болкун Ользі Володимирівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці с.
Лисиничі, у зв’язку з пожежею в житловому будинку;
- Терих Оресту Петровичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю с. Старе Село,
на відновлення покрівлі даху;
- Боцвін Лесі Миколаївні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці м. Пустомити, на
відновлення магазину після пожежі;
- Клименку Олександру Олександровичу в сумі 25,0 тис. грн., мешканцю
с. Старе Село, на лікування.
3.5. Збільшити асигнування Пустомитівській районній раді в сумі
1 030 000,00 грн., а саме:
КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» –
400 000,00 грн.
КЕКВ 2111 – 330 000,00 грн.;
КЕКВ 2120 – 70 000,00 грн.
КПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування» КЕКВ 2800 (інші поточні видатки) – 580 000,00 грн. для
фінансування підтримки Пустомитівської районної асоціації місцевих громад
(ПРАМГ).
КПКВКМБ 0110180 КЕКВ 2240 в сумі 50 000,00 грн. (на виконання
програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського
суспільства у Пустомитівському районі на 2019 рік).
3.6. Збільшити асигнування органам місцевого самоврядування в сумі
334 500,00 грн., в т.ч.:
КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету», а саме:
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів) – 42 000,00 грн., для співфінансування проектів місцевого розвитку у
Львівській області на 2019 рік, а саме:
- 20 000,00 грн. - Містківській сільській раді (Придбання та встановлення
дитячого ігрового майданчику в с.Полянка Містківської сільської ради
Пустомитівського району Львівської області);
22 000,00 - Пикуловичівській сільській раді (Придбання та встановлення
системи відеоспостереження на території Пикуловичівської сільської ради
Пустомитівського району Львівської області).
КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 241 000,00 грн. а саме:
Вовківській сільській раді – 70 000,00 грн. (дитячий майданчик);
Ставчанській сільській раді – 171 000,00 грн. капітальний ремонт даху
адміністративної будівлі Ставчанської сільської ради.
КЕКВ 2610 (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) в сумі 51 500,00 грн. субвенція Звенигородській сільській раді для
реалізації проекту «Древній Звенигород: сучасний брендинг та промоція княжої
столиці» в рамках конкурсу спеціальної програми Українського культурного
фонду «Створюємо інноваційний культурний продукт».
3.7. Збільшити асигнування Пустомитівському районному центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на виконання «Районної комплексної
програми на 2018 – 2020рр. 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» в сумі
160 000,00 грн. по КПКВК 0213121 КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», (п.п. 8.5 організація оздоровлення (відпочинку) дітей з сімей: учасників бойових дій,
загиблих учасників АТО, загиблих у Революції Гідності, бійців-добровольців
АТО, постраждалих учасників масових акцій громадського протесту, що
відбулися у періоді з 21.11.2013 до 21.02.2014рр 112000,00 грн., п.п. 8.6. організація екскурсій для сімей загиблих учасників АТО, членів сімей загиблих у
Революції Гідності, учасників АТО, бійців добровольчих формувань, які
отримали посвідчення бійця-добровольця АТО та постраждалих учасників
масових акцій громадського протесту, членів їх родин - 48000,00 грн.
3.8. Відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації
КПКВК
0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 придбання товарів на
відкриття групи ЗДО Миколаїв в сумі 70 000,00 грн.
3.9. Комунальному некомерційному підприємству Пустомитівської
районної ради «Пустомитівській центральній районній лікарні» в сумі 399 000,00
грн., а саме:
КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню» КЕКВ 2610 (субсидії та поточні трансферти підприємствам,
установам, організаціям) в сумі 49 000,00 грн. для закупівлі медикаментів
хворим з трансплантованою ниркою;
КПКВКМБ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2610 (субсидії та поточні трансферти
підприємствам, установам, організаціям) в сумі 100 000,00 грн. для пільгового
забезпечення препаратами інсуліну осіб, які хворі на цукровий діабет;
КПКВКМБ 0217322 «Будівництво медичних установ та закладів» КЕКВ
3210 (капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям) в сумі
250 000,00 грн. для реконструкції вузла газопостачання в котельні
Пустомитівської ЦРЛ із заміною лічильника та коректора, встановлення
пристрою передачі даних.
4. Спрямувати обсяг вільного залишку бюджетних коштів районного
бюджету по спеціальному фонду бюджету в сумі 1 800 000,00 грн. а саме:
4.1. Відділу культури Пустомитівської райдержадміністрації в сумі
1 200 000,00 грн., саме:
КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,
клуби, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 3132 (капітальний
ремонт інших об’єктів) в сумі 400 000,00 грн. (капітальний ремонт народного
дому № 2 м. Пустомити (мкр.Лісневичі)).
КПКВКМБ 1017324 «Будівництво установ та закладів культури» КЕКВ
3142 – 800 000,00 грн. (реконструкція та реставрація НД с.Городиславичі – 400,0
тис. грн. та НД с.Вовків – 400,0 тис. грн.).
4.2. Виділити субвенцію по КПКВКМБ 3719720 КЕКВ 3220 (капітальні
трансферти органам державного управління інших рівнів) в сумі 300 000,00 грн.
на виконання «Програми вдосконалення управління територіальним розвитком у
Пустомитівському районі на 2019 рік».

4.3. Львівському обласному бюджету КПКВК 0119750 «Субвенція з
місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів» для
фінансування за робочим проектом «Будівництво зовнішніх мереж
водопостачання в с.Семенівка Пустомитівського району Львівської області»
КЕКВ 3220 в сумі 200 000,00 грн.
4.4. КПКВКМБ 3719720 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання
інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів) в сумі 100 000,00 грн. Ставчанській сільській раді для
будівництва комплексу дитячих та спортивних майданчиків з роздягальнею в
с.Ставчани Пустомитівського району Львівської області.
5. Спрямувати залишок коштів по КДК 41033900 «Освітня субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 1 328 150,00 грн., а саме:
5.1. Відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації в сумі 828 150,00
грн., а саме:
КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» в сумі 428 150,00
грн., а саме:
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт) капремонт Верхньобілківської ЗОШ в
сумі 320 000,00 грн.
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового
користування) в сумі, а саме:
– 71 000,00 грн. (60 000,00 грн. – придбання персональних комп’ютерів, 11
000,00 грн. – для оснащення опорних закладів ЗОШ) до бюджету розвитку;
– 17 150,00 грн. обладнання для Милятичівської ЗОШ (коробка управління
до модуля);
– 20 000,00 грн. блок управління котлами Сигнал 14 ДМ та блок
управління котла Бернад МН – 120 ОЗ Пустомитівської ЗОШ №1.
КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ 3142
(реконструкція та реставрація інших об’єктів) в сумі 200 000,00 грн.
«реконструкція спортивного майданчика по вул. Садова 1а с.Борщовичі».
КПКВК 0611161 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти» КЕКВ
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» ремонт автобусів в сумі 200 000,00
грн.
5.2. Виділити субвенцію по 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) в сумі 500 000,00 грн. (Щирецькій
селищній раді (ОТГ)).
6. Збільшити доходну частину загального фонду районного бюджету за
КДК 41054300 «Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів,
спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету» в сумі 586 772,00 грн. та спрямувати на видатки:
КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 – 586
772,00 грн. (до бюджету розвитку) (на умовах співфінансування коштів з
місцевого бюджету).
7. Збільшити доходну частину загального фонду районного бюджету за
КДК 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» в сумі 105
970,00 грн. та спрямувати на видатки:
по КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 – 105
970,00 грн. (до бюджету розвитку) на умовах співфінансування коштів з
місцевого бюджету.
8. Збільшити доходну частину загального фонду районного бюджету за
КДК 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» з обласного бюджету на
фінансування у 2019 році Програми проведення обласного конкурсу проектів
місцевого розвитку у Львівській області на 2017-2020 роки в сумі 1 868 034,00
грн. та спрямувати на видатки (до бюджету розвитку), а саме:
8.1. Відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації в сумі
1 297 494,00 грн., а саме:
КПКВКМБ
0611020
«Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами» КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об`єктів) в сумі 297494,00
грн. (197 494,00 грн. – капітальний ремонт фасадів господарської будівлі
Борщовицького НВК (ЗНЗ І-ІІІ ступенів ДНЗ) шляхом проведення
енергоощадних заходів в с.Борщовичі Пустомитівського району Львівської
області, 100 000,00 грн. – капітальний ремонт прибудованого класу
Сокільницької ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.Івана Франка до окремо стоячої будівлі
спортивного залу для облаштування шахового клубу в с.Сокільники
Пустомитівського району Львівської області).
КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового
користування) в сумі 200 000,00 грн. (придбання обладнання та монтаж
спортивно-ігрового комплексу для ДНЗ в с.Оброшино Пустомитівського району
Львівської області);
КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об`єктів) в сумі 800 000,00 грн.
(200 000,00 грн. – капітальний ремонт будівлі із заміною даху ДНЗ с.Старе Село
Пустомитівського району Львівської області, 200 000,00 грн. – капітальний
ремонт з утепленням фасаду ДНЗ с. Оброшино Пустомитівського району
Львівської області, 200 000,00 грн. – капітальний ремонт з утепленням фасаду
ДНЗ в с.Семенівка Пустомитівського району Львівської області, 200 000,00 грн.
– придбання меблів та обладнання для ДНЗ с.Семенівка Пустомитівського
району Львівської області).
8.2. Комунальному некомерційному підприємству Пустомитівської
районної ради «Пустомитівській центральній районній лікарні» в сумі 395 690,00
грн., а саме:
КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню» КЕКВ 3210 (капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)) в сумі 122 840,00 грн. (придбання лазерного універсального
апарату «Ліка-Хірург» для Щирецької міської лікарні);
КПКВКМБ 0212113 «Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)» КЕКВ 3210
(капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)) в сумі
272 850,00 грн. (150 300,00 грн. – закупівля медичного діагностичного
обладнання для АЗПСМ с.Борщовичі Пустомитівського району Львівської

області, 122 550,00 грн. – закупівля лабораторного обладнання для
Сокільницької лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини).
8.3. Відділу культури Пустомитівської райдержадміністрації в сумі
174 850,00 грн. по КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i
будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ
3132 (капітальний ремонт інших об`єктів) капітальний ремонт приміщень (класів
музичної школи) та коридору Народного дому в с.Звенигород Пустомитівського
району Львівської області.
9. Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації:
- від 15.07.2019р. № 395 «Про виділення коштів додаткової дотації з
районного бюджету».
10. Збільшити доходну (КДК 41053900) районного бюджету в сумі
1 310 892,00 грн., за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету, виділених з
інших місцевих бюджетів згідно з додатком №3.
Збільшити відповідно до пункту 10 даного рішення розмір видаткової
частини районного бюджету Пустомитівського району на 2019 рік спрямувати
відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації, відділу культури
Пустомитівської райдержадміністрації, КНП ПРР «Пістомитівській ЦРЛ» на
фінансування заходів, наведених у додатку №3.
11. 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 26.07.2019р. №___
Поступлення доходів до районного бюджету Пустомитівського району за
січень- червень місяць 2019 року
тис.грн

1

Затв.план
на рік

план на січеньчервень місяць

Факт за
січень червень
місяць

2

3

4

% до плану
на рік

% до плану на
січень- червень
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
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

128987,8

73306,7

78569,2

60,9

107,2

20,0
20,0

9,0
10,0

20,1
4,7
24,4

100,5
23,5
#ДЕЛ/0!

223,3
47,0
#ДЕЛ/0!

19,9
50,8
2,0
10,0

1,2
6,0

3,7
894,9

185,0
8949,0

308,3
14915,0

129039,8

73332,9

79587,7

61,7

108,5

Офіційні трансферти

555860,9

273316,9

252143,8

45,4

92,3

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

5075,7
17789,8
31479,2
63477,7
145186,7
10307,8

5075,7
17789,8
20222,9
63477,7
138443,4
7134,3

50,0
50,0
39,8
61,6
40,3

2402,0

1801,0

2868,3

2402,0
687302,7

1201,0
348450,8

1236,8
334599,8

100,0
100,0
64,2
100,0
95,4
69,2
159,3
103,0
96,0

Разом доходів

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

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

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління

57,3
119,4
51,5
48,7

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №2
до рішення районної ради
від 26.07.2019р. №___

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

1

2

3

план на
вказаний
період

Виконано
за січеньчервень
2019р.

4

5

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

6

7

1. Державне управління

6511,0

7061,0

4105,6

3439,4

52,8

48,7

- в т.ч. органи місцевого самоврядування

5911,0

5931,0

3089,6

2604,0

44,1

43,9

200,0

200,0

200,0

200,0

100,0

100,0

400,0

930,0

816,0

635,4

158,9

68,3

193470,2

195677,8

117312,8

100420,5

51,9

51,3

86036,5

89602,5

45594,2

31395,4

36,5

35,0

4. Соц.захист всього, в тому числі:

18460,1

20029,9

11135,3

8852,4

48,0

44,2

- районний центр служби для молоді

2033,9

2193,9

1148,6

1008,2

49,6

46,0

- молодіжні програми
- територіальний центр

99,0
8810,0
2900,0

99,0

48,0

36,7

8810,0
2900,0

4325,0
1446,2

3967,0
1155,7

37,1
45,0
39,9

37,1
45,0
39,9

1098,2

1098,2

754,4

493,3

44,9

44,9

1050,0

1699,8

1071,7

873,8

83,2

51,4

133,0

133,0

66,7

58,6

44,1

44,1

900,0

1100,0

648,5

609,6

67,7

55,4

200,0

200,0

109,0

104,0

52,0

52,0

200,0

200,0

200,0

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

1060,0

1010,0

300,5

60,1

28,3

50,0

50,0

25,9

15,7

31,4

31,4

14,0

14,0

7,2

31,4

31,4

1,1

1,1

0,6

0,5

45,5

45,5

210,9

210,9

118,5

0,0

0,0

0,0

210,0

210,0

105,0

53,1

25,3

25,3

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

4,4

26181,5

26359,0

16178,4

15337,5

58,6

58,2

7. Фізкультура і спорт

3276,6

3276,6

1918,4

1784,7

54,5

54,5

в т.ч.: ДЮСШ

1416,6

1416,6

981,7

954,8

67,4

67,4

-ФСТ «Колос»

200,0

200,0

100,1

89,7

44,9

44,9

1540,0

1540,0

773,4

697,2

45,3

45,3

120,0

120,0

63,2

43,0

35,8

35,8

30,0

30,0

20,0

0,0

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

Виконано
за січеньчервень
2019р.

% викон.
до затв.
бюд-ту

% викон.
до уточн.
плану

4

5

6

7

50,0

0,0

0,0

0,0

Здійснення заходів із землеустрію

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Заходи з енергозбереження

200,0

200,0

138,7

0,0

69,4

12 Резервний фонд
13. Управлінь. с/г. і продовольства

Разом видатків
Інша дотація.місцевого бюджету

50,0

план на
вказаний
період

0,0

3000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

250,0

18,3

3,7

3,7

337515,9

343886,8

196814,7

161386,9

47,8

46,9

3000,0

3062,0

912,0

379,9

12,7

12,4

Інші субвенції з місцевого бюджету

0,0

699,0

699,0

634,7

0,0

27,8

Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій за
рахунок залишку коштів відповідної
субвенції з державного бюджету, що
утворився на початок бюджетного періоду

0,0

600,0

600,0

600,0

0,0

0,0

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

0,0

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

240,0

12046,0

12046,0

10000,0

0,0

83,0

4442,2

4442,2

4442,2

0,0

100,0

Субвенція з місцевого бюджету на
здійсгнення переданих видатків у сфері
охорони здоровя
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку освітньої субвенції.
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету)
Видатки за рахунок субвенції державного
бюджету на соц. захист

343884,8

341384,8

145186,7

138419,4

40,3

40,5

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

185794,1

183294,1

79227,0

75971,1

40,9

41,4

1964,5

1964,5

948,3

549,9

28,0

28,0

156126,2

156126,2

65011,4

61898,4

39,6

39,6

684900,7

708120,8

362440,6

315863,1

46,1

44,6

2402,0

40544,1

34517,0

15620,8

650,3

38,5

687302,7

748664,9

396957,6

331483,9

48,2

44,3

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

Додаток №3
до рішення районної ради
від 26 липня 2019 №___
Розподіл іншої субвенції з місцевого бюджету, отриманих від інших місцевих
бюджетів
№
п/п

Назва органу
місцевого
самоврядування

Сума
субвенції,
грн.

КЕКВ
2620

КЕКВ
3220

1

Старосільська
сільська рада (від
11.06.2019 № 684)

76 996,00

10 000,00

66 996,00

2

Звенигородська
сільська рада (від
7.06.2019 № 1206, від
17.07.2019 № 1270)

205 415,00

104 005,00

101 410,00

3

Пустомитівська
міська рада (від
25.06.2019 №1651,
від 17.04.2019 №
1563)

89 700,00

89 700,00

0

4

Зимноводівська
сільська рада (від
21.03.2019 №119)

270 000,00

270 000,00

0

5

Борщовицька
сільська рада (від
10.07.2019 № 1100)

174 923,00

0

174 923,00

6

Сокільницька
сільська рада (від
11.06.2019 № 733)

483 858,00

167 542,00

316 316,00

7

Миколаївська
сільська рада ( від
07.05.2019 № 1051

10 000,00

10 000,00

0

Всього

1 310 892,00

651 247,00

659 645,00

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління РДА

Призначення
Відділу освіти Пустомитівської РДА
КПКВКМБ 0611010
КЕКВ 3132 – 39996,00 грн.
КПКВКМБ 0611020
КЕКВ 3110 – 18000,00 грн.
Відділу культури Пустомитівської РДА
КПКВКМБ 1014030
КЕКВ 2210 – 10 000,00 грн.
КНП ПРР «Пустомитівській ЦРЛ»
КПКВКМБ 0212113
КЕКВ 3210 – 9 000,00 грн.
Відділу культури Пустомитівської РДА
КПКВКМБ 1014060
КЕКВ 2240 – 100 000,00 грн.;
КЕКВ
2210 – 4 005,00 грн.
(для співфінансування обласних
мікропроектів) КПКВКМБ 1014060
КЕКВ 3132 – 101410,00 грн.
Відділу освіти Пустомитівської РДА
КПКВКМБ 0611010
КЕКВ 2210 – 37 000,00 грн.
КПКВКМБ 0611020 КЕКВ 2210 –
20000,00грн. (для співфінансування
обласних мікропроектів) КПКВКМБ
0611020 КЕКВ 2210 – 32700,00 грн.
Відділу освіти Пустомитівської РДА
КПКВКМБ 0615031
КЕКВ 2111 - 221 000,00 грн.
КЕКВ 2120 – 49000,00 грн.
Відділу освіти Пустомитівської РДА
КПКВКМБ 0611010
КЕКВ 3132 – 98 748,00 грн.
КНП ПРР «Пустомитівській ЦРЛ»
КПКВКМБ 0212113
КЕКВ 3210 – 76175,00 грн.
КНП ПРР «Пустомитівській ЦРЛ»
КПКВКМБ 0212113
КЕКВ 2610 – 56 892,00 грн.
відділу освіти Пустомитівської РДА
КПКВКМБ 0611020
КЕКВ 2210 – 110650,00 грн. КЕКВ 3110 –
29350,00 грн.;
(для
співфінансування обласних мікропроектів)
КНП ПРР «Пустомитівській ЦРЛ»
КЕКВ 3210 – 150 000,00грн.
відділу освіти Пустомитівської РДА
КПКВКМБ 0611020
КЕКВ 3132 – 136 966,00 грн.
Відділу освіти Пустомитівської РДА
КПКВКМБ 0611010
КЕКВ 2210 10 000,00 грн.

Іван Мудрий
Любомир Максим

Проект рішення
Про хід виконання Комплексної програми підтримки та розвитку
агропромислового виробництва Пустомитівського району на 2018-2020 роки.
Заслухавши інформацію начальника відділу агропромислового розвитку
районної держадміністрації І.Либика про хід виконання Комплексної програми
підтримки та розвитку агропромислового виробництва Пустомитівського району
на 2018-2020 роки (надалі – Комплексної програми), керуючись підпунктом 16)
пункту 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від
21.05.1997, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань
розвитку села та АПК від 22.07.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Інформацію начальника відділу агропромислового розвитку районної
держадміністрації Либика Ігоря Михайловича про хід виконання Комплексної
програми прийняти до відома.
2.Хід виконання Комплексної програми вважати (від профільної комісії задовільним).
3. Відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації
забезпечити фінансування затверджених напрямків використання коштів,
виділених з районного бюджету у 2019 році на заходи Комплексної програми
підтримки та розвитку агропромислового виробництва Пустомитівського району
на 2018-2020 роки в повному обсязі до 1 грудня 2019 року.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань розвитку села та АПК (І.Гримак).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про хід проведення жнив в агроформуваннях
Пустомитівського району.
Заслухавши інформацію начальника відділу агропромислового розвитку
Пустомитівської районної державної адміністрації І. Либика про хід
проведення жнив в агроформуваннях району, враховуючи висновок постійної
комісії районної ради з питань розвитку села та АПК від 22.07.2019, районна
рада
ВИРІШИЛА:
1.Інформацію начальника відділу агропромислового розвитку районної
держадміністрації І. Либика про хід проведення жнив в агроформуваннях
Пустомитівського району, прийняти до відома.
2.Відділу агропромислового розвитку Пустомитівської районної
держадміністрації (І. Либик):
2.1. Сприяти:
2.1.1. В організації проведення жнив у господарствах усіх форм
власності.
2.1.2.Сільськогосподарським товаровиробникам на період жнив у
забезпеченні паливо-мастильними матеріалами та запасними частинами
шляхом залучення коштів по програмах підтримки АПК з бюджетів усіх
рівнів.
2.2. Спільно із Пустомитівським РВ ГУ ДСНС у Львівській області
(А.Гарін) проводити перевірку об’єктів зберігання зерна на додержання і
виконання вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань розвитку села та АПК (І. Гримак).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про звіт постійної комісії районної ради
з питань розвитку села та АПК.
Заслухавши та обговоривши звіт голови постійної комісії районної ради з
питань розвитку села та АПК І.Гримака про роботу комісії за період з
листопада 2015 року до липня 2019 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 розвитку села та
АПК Гримака Івана Володимировича про роботу комісії за період з листопада
2015 року до липня 2019 року прийняти до відома.
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про діяльність Пустомитівської районної асоціації місцевих громад
«Громади Пустомитівщини» в 2018 році.
Заслухавши інформацію виконавчого директора ПРАМГ «Громади
Пустомитівщини» Романа Васьківа про діяльність Пустомитівської районної
асоціації місцевих громад «Громади Пустомитівщини» в 2018 році,
відповідно до 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 23.07.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.
Інформацію
виконавчого
директора
ПРАМГ
«Громади
Пустомитівщини» Романа Васьківа про діяльність Пустомитівської районної
асоціації місцевих громад «Громади Пустомитівщини» в 2018 році прийняти
до відома.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань депутатської діяльності, регламенту, етики,
законності і правопорядку (М.Вертас).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження звіту про оцінку майна нежитлових приміщень №29, 36,
38, 47 загальною площею 89,6 кв. м, які розташовані в мансарді
адміністративної будівлі літ. «А-1», що знаходяться за адресою: Львівська
обл., Пустомитівський р-н, м. Пустомити, вул. Грушевського, 11.
Керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", статтями 7, 12, 13 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні", пунктом 8.5 додатку №1 до
рішення Пустомитівської районної ради від 26.02.2009 №361 (зі змінами),
враховуючи висновок постійної комісії з питань містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку від 24.07.2019,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про оцінку майна нежитлових приміщень №29, 36, 38,
47 загальною площею 89,6 кв.м, які розташовані в мансарді адміністративної
будівлі літ. «А-1», що знаходяться за адресою: Львівська обл., Пустомитівський
р-н, м. Пустомити, вул. Грушевського, 11, проведений ФО-П Бубликом
Андрієм Романовичем станом на 01.06.2019, в сумі 335,3 тис. грн.
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 погодження Комунальному некомерційному підприємству
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна
лікарня» на передачу в оренду ФОП Векляку В.Я. приміщення з метою
надання стоматологічних послуг.
Розглянувши лист КНП Пустомитівської районної ради «Пустомитівська
центральна районна лікарня» від 31.05.2019 № 920, керуючись пунктом 5.2.
розділу 5 статуту КНП Пустомитівської районної ради «Пустомитівська
центральна районна лікарня», затвердженим рішенням районної ради від
31.08.2018 №538, враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань
охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї, материнства, дитинства
від 22.07.2019 і з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, транспорту та зв’язку від 24.07.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Погодити Комунальному некомерційному підприємству Пустомитівської
районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня» передачу в оренду
ФОП лікарю-стоматологу Векляку Володимиру Ярославовичу приміщення, що
знаходиться за адресою: м.Пустомити, вул.Грушевського,7д, з метою надання
стоматологічних послуг, на термін до 31.07.2020.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї,
материнства, дитинства (Ю.Зінько) і з питань містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (О.Фар’ян).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про погодження орендної плати сільськогосподарському
обслуговуючому кооперативу «Горбогори» на 2019 рік.
Розглянувши
лист
сільськогосподарського
обслуговуючого
кооперативу «Горбогори» від 18.04.2018 (вх.№358 від 18.04.2019), керуючись
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.09.2017 року № 664 –р
«Про схвалення концепції розвитку фермерських господарств та
сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки», враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку від 24.07.2019,
районна рада,
ВИРІШИЛА:
1. Погодити орендну плату сільськогосподарському обслуговуючому
кооперативу «Горбогори» на 2019 рік згідно експертної оцінки майна.
2.
Скерувати
дане
рішення
Комунальному
підприємству
«Архітектурно-планувальне бюро» Пустомитівської районної ради
(В.Юзькевич) для керівництва у своїй діяльності.
3. 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

Проект рішення
Про встановлення орендної плати для
КП «Архітектурно-планувальне бюро»
Пустомитівської районної ради.
Розглянувши лист Комунального підприємства «Архітектурнопланувальне бюро» Пустомитівської районної ради від 23.07. 2019 № 17,
керуючись пунктом 4 статті 19 Закону України «Про оренду державного та
комунального майна», постановою КМУ від 04.10.1995 №786 «Про
Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її
розподілу» (зі змінами), рішенням районної ради від 26.02.2009 №361 «Про
оренду майна спільної власності територіальних громад Пустомитівського
району» (зі змінами), враховуючи висновок постійної комісії районної ради з
питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку від 24.07.2019 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.
Встановити
Комунальному
підприємству
«Архітектурнопланувальне бюро» Пустомитівської районної ради з 01.08.2019 орендну
плату в розмірі 10 відсотків від експертної оцінки майна.
2. Доручити відділу з питань управління та приватизації об'єктами
спільної власності територіальних громад Пустомитівського району
(І.Бублик) внести зміни до чинного договору оренди з орендарем – КП
Архітектурно-планувальне бюро» Пустомитівської районної ради.
3. 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

Проект рішення
Про передачу шкільного автобуса марки «БАЗ», модель А079.24, номерні
знаки ВС1996СХ, з балансу відділу культури районної держадміністрації
на баланс відділу освіти районної держадміністрації.
Розглянувши викладене в листах: Пустомитівської районної державної
адміністрації від 10.06.2019 №61-738\0\2-19, відділу культури районної
держадміністрації від 19.07.2019 №378 (додаються), враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку від 24.07.2019,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Погодити передачу в установленому порядку автобуса марки «БАЗ»,
модель А079.24, рік випуску 2012, номерні знаки ВС1996СХ, з балансу відділу
культури районної держадміністрації на баланс відділу освіти районної
держадміністрації.
Первинна вартість автобуса становить 331542,00 грн., знос – 204449,65
грн., залишкова вартість станом на 01.07.2019 становить 127092,35 грн.
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від
31.08.2018 №542 «Про передачу автобуса марки БАЗ А079.24 з балансу відділу
освіти районної держадміністрації на баланс відділу культури районної
держадміністрації».
3. 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

Проект рішення
Про надання погодження Комунальному некомерційному підприємству
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна
лікарня» на передачу в оренду ФОП З.Ільницькому приміщення
кабінету стоматології в АЗПСМ с. Вовків.
Розглянувши
лист
КНП
Пустомитівської
районної
ради
«Пустомитівська центральна районна лікарня» від 11.06.2019 №1073
(додається), враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань
охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї, материнства,
дитинства від 22.07.2019 і з питань містобудування, архітектури, житловокомунального господарства, транспорту та зв’язку від 24.07.2019, районна
рада
ВИРІШИЛА:
1.Погодити
Комунальному
некомерційному
підприємству
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна
лікарня» передачу в оренду ФОП лікарю-стоматологу Ільницькому З.Я.
приміщення кабінету стоматології площею 14,9 м2 в АЗПСМ с. Вовків.
2. КНП Пустомитівької районної ради «Пустомитівська центральна
районна лікарня» (І. Лабай:)
2.1. Укласти договір оренди з орендарем ФОП Ільницьким З.Я. на
термін до 31.12.2019 року, встановивши орендну плату в розмірі 1 (одна)
гривня, та зобов’язати його надавати на пільгових умовах медичну допомогу
дітям, малозабезпеченим громадянам, декретованій групі населення.
2.2. Достроково припиняти в односторонньому порядку договір оренди
у випадку порушення орендарем умов договору.
3.Ввважати таким, що втратило чинність, однойменне рішення
районної ради від 19.04.2019 №676.
4. Контроль за виконання рішення покласти на постійні комісії
районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення,
сім’ї, материнства, дитинства (Ю.Зінько) і з питань містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку
(О.Фар’ян).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про погодження штатних розписів медичних установ району, що
входять до складу Комунального некомерційного підприємства
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна
лікарня», на 2019 рік.
Розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна
лікарня» від 01.07.2019 №1176, відповідно до пункту 8.1. розділу 8 Статуту
КНП Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна
лікарня», затвердженим рішенням районної ради від 31.08.2018 №538,
враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань охорони
здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї, материнства, дитинства від
22.07.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Погодити штатні розписи медичних установ району, що входять до
складу Комунального некомерційного підприємства Пустомитівської
районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня», на 2019 рік.
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

Проект рішення
Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
с.Солонка Солонківської сільської ради ОТГ Пустомитівського району
Львівської області.
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
с.Солонка Солонківської сільської ради ОТГ Пустомитівського району
Львівської області, враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації від 05.03.2019 №214, виданий Головним управлінням
Держгеокадастру у Львівській області, рішення Солонківської сільської ради
ОТГ від 21.12.2018 №2012 «Про погодження проектів землеустрою щодо зміни
меж населених пунктів с.Солонка, с.Малечковичі, с.Нагоряни Солонківської
сільської ради», керуючись ст. ст.10, 174 Земельного кодексу України, ст. 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань використання землі та регулювання
земельних ресурсів від 24.07.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розроблений у 2018 році СПД Лопатка О.І. проект
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Солонка Солонківської сільської
ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області, що передбачає
включення в межі с.Солонка земель площею 223,6753га.
Загальна площа земель населеного пункту с.Солонка в проектованих
межах складає 1069,0533га.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань використання землі та регулювання земельних ресурсів
(Г.Гуль).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
с.Малечковичі Солонківської сільської ради ОТГ Пустомитівського
району Львівської області.
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
с.Малечковичі Солонківської сільської ради ОТГ Пустомитівського району
Львівської області, враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації від 07.03.2019 №233, виданий Головним управлінням
Держгеокадастру у Львівській області, рішення Солонківської сільської ради
ОТГ від 21.12.2018 №2012«Про погодження проектів землеустрою щодо зміни
меж населених пунктів с.Солонка, с.Малечковичі, с.Нагоряни Солонківської
сільської ради», керуючись ст. ст.10, 174 Земельного кодексу України, ст. 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань використання землі та регулювання
земельних ресурсів від 24.07.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розроблений у 2018 році СПД Лопатка О.І. проект
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Малечковичі Солонківської
сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області, що
передбачає включення в межі с.Малечковичі земель площею 57,3998га.
Загальна площа земель населеного пункту с.Малечковичі в
проектованих межах складає 316,4699га.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань використання землі та регулювання земельних ресурсів
(Г.Гуль).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
с.Нагоряни Солонківської сільської ради ОТГ Пустомитівського району
Львівської області.
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
с.Нагоряни Солонківської сільської ради ОТГ Пустомитівського району
Львівської області, враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації від 07.03.2019 №232, виданий Головним управлінням
Держгеокадастру у Львівській області, рішення Солонківської сільської ради
ОТГ від 21.12.2018 №2012 «Про погодження проектів землеустрою щодо зміни
меж населених пунктів с.Солонка, с.Малечковичі, с.Нагоряни Солонківської
сільської ради», керуючись ст. ст.10, 174 Земельного кодексу України, ст. 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань використання землі та регулювання
земельних ресурсів від 24.07.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розроблений у 2018 році СПД Лопатка О.І. проект
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Нагоряни Солонківської
сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області, що
передбачає включення в межі с.Нагоряни земель площею 57,2504га.
Загальна площа земель населеного пункту с.Нагоряни в
проектованих межах складає 143,8404га.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань використання землі та регулювання земельних ресурсів
(Г.Гуль).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
с.Зубра Солонківської сільської ради ОТГ Пустомитівського району
Львівської області.
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Зубра
Солонківської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області,
враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної документації від
21.06.2019 №620, виданий Головним управлінням Держгеокадастру у
Львівській області, рішення Солонківської сільської ради ОТГ від 19.04.2019
№2380 «Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі
села Зубра Солонківської сільської ради, Пустомитівського району, Львівської
області», керуючись ст. ст.10, 174 Земельного кодексу України, ст. 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань використання землі та регулювання
земельних ресурсів від 24.07.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розроблений у 2019 році ПП «Центр ринкових
досліджень» проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Зубра
Солонківської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області,
що передбачає включення в межі с.Зубра земель площею 348,2058га та
вилучення земель з меж с.Зубра площею 0,2158га.
Загальна площа земель населеного пункту с.Зубра в проектованих
межах складає 874,5100га.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань використання землі та регулювання земельних ресурсів
(Г.Гуль).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
с.Кам’янопіль Мурованської сільської ради ОТГ Пустомитівського району
Львівської області.
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
с.Кам’янопіль Мурованської сільської ради ОТГ Пустомитівського району
Львівської області, враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації від 24.05.2019 №543, виданий Головним управлінням
Держгеокадастру у Львівській області, рішення Мурованської сільської ради
ОТГ від 14.12.2018 №880 «Про погодження проекту землеустрою щодо зміни
меж села Кам’янопіль Мурованської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області», керуючись ст. ст.10, 174 Земельного кодексу України, ст.
43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
висновок постійної комісії районної ради з питань використання землі та
регулювання земельних ресурсів від 24.07.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розроблений у 2018 році ТзОВ «Західземлепроект плюс»
проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. Кам’янопіль
Мурованської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області,
що передбачає включення в межі с. Кам’янопіль земель площею 16,9000га.
Загальна площа земель населеного пункту с.Кам’янопіль в
проектованих межах складає 230,3000га.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань використання землі та регулювання земельних ресурсів
(Г.Гуль).
Голова районної ради

Галина Гичка

