Проект рішення
Про порядок денний 50-ї чергової сесії
Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 50-ї чергової сесії:
Про звернення Пустомитівської районної ради (доповідає голова
постійної комісії з питань депутатської діяльності, регламенту, етики,
законності і правопорядку Марія Вертас).
Про підтримку звернення депутатів Щирецької селищної ради
2.
ОТГ, прийнятого рішенням Щирецької селищної ради ОТГ від 09.10.2019
№1431 (доповідає голова постійної комісії з питань депутатської
діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку Марія Вертас).
Про затвердження списку присяжних для Пустомитівського
3.
районного суду Львівської області (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 надання одноразових матеріальних допомог мешканцям
Пустомитівського району (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
виконання
районного
бюджету
Пустомитівського
району за січень-вересень 2019 року та внесення змін до його показників
(доповідають:
начальник
фінансового
управління
районної
держадміністрації Любомир Максим, голова постійної комісії з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
8. Про плату за навчання учнів у дитячих мистецьких школах
Пустомитівського району (доповідає голова постійної комісії з питань
культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту
Андрій Добрянський).
9. Про введення посад асистентів учителів для класів з інклюзивним
навчанням (доповідає голова постійної комісії з питань освіти, науки,
релігії, національного і духовного відродження, інформаційної політики та
свободи слова Олександр Михальчук).
10. Про хід виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Пустомитівського району у І півріччі 2019 року
1.

(доповідає головний спеціаліст відділу економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі районної держадміністрації Олена Стасюк).
11. Про звіт директора Комунального закладу Пустомитівської
районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр» К.Прус про роботу
підприємства (доповідає директор Комунального закладу Катерина Прус).
12. Про звіт директора Комунального підприємства Пустомитівської
районної ради «Соціальні гарантії» Т.Савки про роботу підприємства
(доповідає директор Комунального підприємства Тарас Савка).
13. Про звіт директора Комунального підприємства «Архітектурнопланувальне бюро» Пустомитівської районної ради В.Юзькевича про роботу
підприємства (доповідає директор Комунального підприємства Василь
Юзькевич).
14. Про звіт постійної комісії районної ради з питань охорони
здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї, материнства, дитинства
(доповідає голова комісії Юрій Зінько).
15. Про надання дозволу відділу освіти Пустомитівської районної
держадміністрації на списання з основних засобів учбової теплиці,
непридатної для подальшої експлуатації (доповідає голова постійної комісії з
питань
містобудування,
архітектури,
житлово-комунального
господарства, транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
16. Про надання дозволу КНП Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська центральна районна лікарня» на списання з його балансу
основних засобів, непридатних для подальшої експлуатації (доповідає голова
постійної комісії з питань містобудування, архітектури, житловокомунального господарства, транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
17. Про затвердження звіту про оцінку майна нежитлових приміщень
№2-3 першого поверху та №І-ІІІ підвалу загальною площею 89,5 кв. м, які
розташовані в адміністративній будівлі літ. «А-2», що знаходиться за
адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, м. Пустомити, вул.
Грушевського, 27 (доповідає голова постійної комісії з питань
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
18. Про встановлення орендної ставки для сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу «Горбогори» (доповідає голова постійної
комісії з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
19. Про укладення договору оренди з Львівським місцевим центром з
надання безоплатної вторинної правової допомоги (доповідає голова
постійної комісії з питань містобудування, архітектури, житловокомунального господарства, транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
20. Про передачу КП «Архітектурно - планувальне бюро»
Пустомитівської районної ради частини будинку в м. Пустомити по вул.
Грушевського, 27, що перебуває у спільній власності територіальних громад
Пустомитівського району,
в комунальну власність (доповідає голова
постійної комісії з питань містобудування, архітектури, житловокомунального господарства, транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
21. Про надання погодження КНП Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська центральна районна лікарня» на передачу в оренду

Щирецькій селищній раді ОТГ окремих приміщень (доповідає голова
постійної комісії з питань містобудування, архітектури, житловокомунального господарства, транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
22. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж с.Ставчани Ставчанської сільської ради 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.Підгайці Ставчанської сільської ради 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.Дібрівки Ставчанської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області (доповідає голова постійної комісії районної ради з
питань використання землі та регулювання земельних ресурсів Григорій
Гуль).
25. Різне.

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про звернення Пустомитівської районної ради.
Керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21.05.1997, Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Прийняти такі звернення Пустомитівської районної ради:
1.1. До Президента України, Верховної Ради України щодо
недопущення капітуляції України у російсько-українській війні (відповідно до
рішення президії районної ради), згідно з додатком №1.
1.2. До Президента України, Верховної Ради України щодо
неприпустимості відведення сил і засобів Збройних сил України, інших
утворених відповідно до законів України військових правоохоронних органів
спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України,
Національної поліції України, розвідувальних органів України, від меж
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях
(відповідно до рішення президії районної ради), згідно з додатком №2.
1.3. До Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України щодо необхідності продовження мораторію на продаж
землі сільськогосподарського призначення (відповідно до заяви фракції ВО
«Свобода» у Пустомитівській районній раді), згідно з додатком №3.
1.4. До Кабінету Міністрів України щодо передачі на баланс
Ставчанської сільської ради Пустомитівського району Львівської області
озера в с.Ставчани (відповідно до заяви депутатів Ставчанської сільської
ради), згідно з додатком №4.
1.5. До Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо
пропозицій до законодавства України стосовно формування місцевих
бюджетів на 2020 рік (відповідно до рішення Львівської обласної ради), згідно
з додатком №5.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради
Г.Гичку.

Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток №1
до рішення районної ради
від 18.10.2019 №___
ЗВЕРНЕННЯ
до Президента України, Верховної Ради України щодо
недопущення капітуляції України у російсько-українській війні
Ми,
депутати
Пустомитівської
районної
ради
Львівської
області, заявляємо про те, що анонсовані 1 жовтня 2019 року Президентом
України Володимиром Зеленським наміри з реалізації так званої «формули
Штайнмаєра» є, на нашу думку, неприхованою здачею національних
інтересів і початком капітуляції України в російсько-українській війні.
Збройна агресія Російської Федерації розпочалася з неоголошених і
прихованих вторгнень на територію України підрозділів збройних сил та
інших силових відомств Російської Федерації, а також шляхом організації та
підтримки терористичної діяльності, що призвело до створення окупаційних
адміністрацій в окремих районах Донецької і Луганської областей, в
Автономній Республіці Крим і місті Севастополі.
Незважаючи на те, що тимчасова окупація Російською Федерацією
частини територій України, не надає Російській Федерації жодних
територіальних прав, а діяльність збройних формувань Російської Федерації
та окупаційної адміністрації Російської Федерації у Донецькій і Луганській
областях суперечить нормам міжнародного права, Російська Федерація як
держава-окупант завжди прагнула легітимізувати створені нею в окремих
районах Донецької і Луганської областей незаконні органи влади.
Унаслідок реалізації так званої «формули Штайнмаєра» Україна отримає
саме легітимізацію та тривале консервування терористичних окупаційних
адміністрацій в окремих районах Донецької і Луганської областей через
проведені вибори. Пізніше плануватиметься номінальне "повернення"
вказаних територій до складу України. Враховуючи поведінку окупаційних
військ та дії офіційного Кремля, немає жодних причин вважати, що
відбудеться встановлення реального контролю над усією ділянкою
українсько-російського кордону.
У подальшому проведення наступних виборів до українського
парламенту на цих територіях остаточно закріпить присутність
представників терористичних окупаційних адміністрацій у владі на
національному рівні.
Усе вищевказане стане можливим опісля імплементації нового
законодавства про особливий статус та внесення змін до Конституції
України.
У підсумку, разом з паралельним послабленням міжнародних санкцій
щодо Російської Федерації, це означатиме перемогу Росії та поразку
України.

Ми, депутати Пустомитівської районної ради, рішуче заперечуємо
спроби через реалізації так званої «формули Штайнмаєра» розміняти
перспективи Української державності на примарний мир ціною приниження
країною-агресором, що знову зробить Україну частиною Росії.
Ми переконані, що місцеві ради інших регіонів України будуть
солідарні з нами в позиції, викладеній у цій заяві.
Вимагаємо від Президента України припинити практику прийняття
доленосних для держави рішень без урахування думки суспільства та за його
спиною.
Пропонуємо керівництву держави та провідним політичним силам
організувати Національний круглий стіл для напрацювання спільної
загальнодержавної стратегії на перемовинах щодо російської агресії на Сході
України та долі тимчасово окупованих територій.
Закликаємо всі патріотичні сили, представлені у Верховній Раді
України, заблокувати ухвалення нової редакції та не допустити продовження
дії Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в
окремих районах Донецької та Луганської областей», відомий також як Закон
про особливий статус Донбасу.
Ні капітуляції України!
Слава Україні!
Прийнято на 50 – й черговій сесії Пустомитівської районної ради
Львівської області 18 жовтня 2019 року

Додаток №2
до рішення районної ради
від 18.10.2019 №___
ЗВЕРНЕННЯ
до Президента України, Верховної Ради України
щодо неприпустимості відведення сил і засобів Збройних сил України,
інших утворених відповідно до законів України військових
правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства
внутрішніх справ України, Національної поліції України,
розвідувальних органів України, від меж тимчасово окупованих
територій у Донецькій та Луганській областях
Ми, депутати Пустомитівської районної ради Львівської області,
заявляємо про неприпустимість проанонсованих 01.10.2019 року
Президентом України Володимиром Зеленським заходів з відведення сил і
засобів (особового складу та спеціалістів окремих підрозділів, військових
частин, зброї, бойової техніки, спеціальних і транспортних засобів, засобів
зв’язку та телекомунікацій, матеріально-технічних засобів) Збройних Сил
України, інших утворених відповідно до законів України військових
формувань (Служби безпеки України, Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України, Національної гвардії України,
Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони
України, Державної спеціальної служби транспорту), правоохоронних
органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України,
Національної поліції України, розвідувальних органів України, задіяних до
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській
областях, що здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України.
Нагадуємо Президентові України Володимирові Зеленському про те,
що цілями державної політики із забезпечення державного суверенітету
України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській
областях є звільнення тимчасово окупованих територій у Донецькій і
Луганській областях і відновлення на цих територіях конституційного ладу.
Наголошуємо, що факт остаточного виведення та повної відсутності
всіх збройних формувань Російської Федерації у Донецькій і Луганській
областях у порядку, визначеному Законом України «Про особливості
державної політики із забезпечення державного суверенітету України на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»,
встановлюється Міністром оборони України та Міністром внутрішніх справ
України шляхом спільного подання Президентові України, який виключно на
цій підставі приймає відповідне рішення.
Лише в такому порядку може стартувати завершення заходів із
забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування
збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях,

визначене окремими рішеннями Верховного Головнокомандувача Збройних
Сил України.
Підкреслюємо, що втручання будь-яких осіб, незалежно від посади, у
тому числі учасників різних тристоронніх контактних груп, Міністра
зовнішніх справ України, керівників Офісу Президента України, в управління
заходами із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській
областях не допускається.
Проанонсований 01.10.2019 року Президентом України Володимиром
Зеленським приклад успішного відведення військ на ділянці фактичної лінії
розмежування сторін, що проходить в околицях Станиці-Луганської
Луганської області, не відповідає дійсності, оскільки представники
окупаційної адміністрації Російської Федерації не виконали жодних вимог
тристоронньої контактної групи, а життя та безпека жителів вказаного
населеного пункту перебувають під серйозною загрозою.
Закликаємо Президента України, Міністра оборони України,
начальника Генерального штабу Збройних Сил України захищати
невіддільне суверенне право України на відновлення та збереження її
територіальної цілісності в межах міжнародно визнаного державного
кордону, включаючи територію Автономної Республіки Крим і міста
Севастополя.
Прийнято на 50 – й черговій сесії Пустомитівської районної ради
Львівської області 18 жовтня 2019 року
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Додаток №3
до рішення районної ради
від 18.10.2019 №___

ЗВЕРНЕННЯ
до Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України щодо необхідності продовження мораторію
на продаж землі сільськогосподарського призначення
Згідно зі статтею 14 Конституції України, земля є основним національним
багатством, що перебуває під особливою охороною держави.
Заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення було
запроваджено в Україні ще у 2001 році з метою, зокрема, забезпечення
нормативного врегулювання земельних відносин та створення інфраструктури
ринку землі. З того часу парламент його регулярно продовжував. У грудні 2018
року Верховна Рада України продовжила мораторій на продаж земель
сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020 року.
Пустомитівська районна рада Львівської області, беручи до уваги численні
звернення громадян, сільгоспвиробників, громадських організацій стосовно
необхідності продовження дії мораторію на купівлю-продаж або іншим
способом відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення,
вважає, що земля має бути ресурсом розвитку саме українського народу, а не
об’єктом наживи для іноземних спекулянтів та олігархів, зокрема росіян і
кремлівської кліки, представники якої вже давно обзавелися паспортами країн
ЄС, Великої Британії та США.
Потрібно організувати широке публічне обговорення покрокового
запровадження прозорого й цивілізованого обігу земель та ініціювати
референдум щодо заборони іноземним фізичним чи юридичним особам прямо
або
опосередковано
набувати
у
власність
українські
землі
сільськогосподарського призначення.
Перш ніж запроваджувати ринок землі, необхідно провести повну
інвентаризацію землі та внести до реєстраційної бази в державному земельному
кадастрі.
Неприпустимо впроваджувати продаж землі без належного законодавчого
підґрунтя. Варто зауважити, що Кабінет Міністрів України до цього часу так і не
подав парламентарям законопроект, який регулював би відкритий продаж
української землі, а також створення Земельного банку.
Згідно із законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», розміщеним
на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України 20 вересня поточного року, іноземці та іноземні компанії, які будуть
засновниками юридичних осіб в Україні, зможуть вільно купувати українську
землю.
Отже, у вітчизняних аграріїв не буде змоги конкурувати на аукціонах із
фінансово спроможним іноземним капіталом. А також більшість холдингів
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матимуть доступ до дешевих іноземних коштів і володітимуть конкурентною
перевагою. Відсутність діалогу з вітчизняними аграріями й поквапливе
впровадження ринку землі може стати згубним для українського АПК і всієї
держави.
Сьогодні відсутні ринкові механізми, які повинні допомогти у формуванні
ціни на землю й порядок реалізації програми пільгового кредиту для
українського сільськогосподарського товаровиробника, зокрема і малих
фермерських господарств.
Враховуючи наведене, ми, депутати Пустомитівської районної ради
Львівської області, звертаємося до Вас із проханням недопущення швидкого
відкриття в Україні ринку землі сільськогосподарського призначення і просимо:
1. Продовжити до 1 січня 2025 року мораторій на продаж земель
сільськогосподарського призначення.
2. Розпочати широке публічне обговорення щодо впровадження ринку землі
сільськогосподарського призначення.
3. Винести питання щодо зняття мораторію на землі сільськогосподарського
призначення на всеукраїнський референдум.
4. При напрацюванні нових законопроектів про ринок земель
сільськогосподарського призначення врахувати такі положення:
- відкриття ринку землі в Україні можливе лише після того, як кожен
громадянин скористається передбаченим статтею 121 Земельного кодексу
України правом на отримання земельної ділянки площею 2 гектари, виділеної
внаслідок процесу розпаювання державних земель;
- запуск державної програми пільгового кредитування середніх і малих
сільгосппідприємств та фермерських господарств для купівлі землі (мінімальний
термін – 15 років);
- відчуження земельної ділянки не є основою для дочасного припинення дії
договору її оренди;
- право на купівлю сільськогосподарських земель повинні мати виключно
громадяни України, фермерські господарства, юридичні особи, що мають статус
сільгоспвиробника останні три роки та засновниками яких є громадяни України;
- заборону права купівлі сільськогосподарських земель іноземцями, особами
без громадянства, а також юридичними особами, заснованими іноземцями;
- заборону права купівлі іноземцями та юридичними особами, заснованими
іноземцями, часток у юридичних особах власниках сільськогосподарської землі;
- відкриття ринку землі в Україні повинно наступити з моменту завершення
наповнення Державного земельного кадастру, реєстру прав на нерухоме майно,
інвентаризації земель запасу і резерву, а також виправлення в публічній
кадастровій карті України раніше допущених помилок у геометричних даних по
земельних ділянках.
Прийнято на 50-й черговій сесії Пустомитівської районної ради Львівської
області 18 жовтня 2019 року

Додаток №4
до рішення районної ради
від 18.10.2019 №___
ЗВЕРНЕННЯ
до Кабінету Міністрів України щодо передачі на баланс Ставчанської
сільської ради Пустомитівського району Львівської області озеро в
с.Ставчани
На території Ставчанської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області знаходиться озеро площею 17,8 га, яке документально є
частиною зрошувальної системи Державного підприємства «Дослідне господарство
«Оброшине» Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН».
Депутати Ставчанської сільської ради зверталися до зазначеного
господарства про передачу озера на баланс сільської ради, але їм було відмовлено,
у зв’язку з тим, що озеро є резервуаром цілісної гідротехнічної споруди.
Депутатський корпус Пустомитівської районної ради Львівської області вже
звертався до Національної академії аграрних наук України, у підпорядкуванні якої
знаходиться озеро, щодо передачі його на баланс Ставчанської сільської ради.
У своєму листі-відповіді за підписом в.о. віце - президента Гладія М.В. від
09.02.2018 №1-6-1/33 НААН України зазначає, що передати на баланс Ставчанської
ради резервуар води немає можливості, так як резервуар є частиною цілісного
гідротехнічної споруди.
Однак, Пустомитівській районній раді стало відомо, що 29.10.2018 ЗахідноУкраїнська регіональна агропромислова біржа (ЗУРАБ) (Україна, 79018, м. Львів,
вул. Залізнична, 16) на замовлення Державного підприємства «Дослідне
господарство «Оброшине» Інституту сільського господарства Карпатського регіону
Національної академії аграрних наук України», провела відкриті публічні торги
(аукціон) щодо продажу майна, що перебуває у державній власності, а саме: назва
лоту «Будівля насосної станції літ. Б-1 заг. пл. 78,3 м. кв. Одноповерхова, стіни –
цегляні, перекриття – з/бетон, покрівля – толь, електрика. Не експлуатується з 80- х
років. Будівля розташована на земельній ділянці пл.. 464 кв. м. Кадастровий номер
4623687000:04:000:0002,
Місцезнаходження:
81118,
Львівська
обл.
Пустомитівський р-н. с. Ставчани вул. Львівська, 12.». Відтак, можна дійти
висновку, що, на сьогоднішній день, вищезазначена водойма не є частиною цілісної
гідротехнічної споруди, і може бути відокремлена та передана на баланс
Ставчанської сільської ради.
З огляду на повторне звернення від депутатів Ставчанської сільської ради до
Пустомитівської районної ради, просимо Вас розглянути дане питання та
посприяти у передачі озера площею 17,8 га, яке знаходиться на території
Ставчанської сільської ради Пустомитівського району Львівської області, на баланс
Ставчанської сільської ради, що позитивно вплине на соціально-економічний
розвиток населених пунктів, які входять до її складу.
Повторно прийнято на 50-й черговій сесії Пустомитівської районної ради
Львівської області 18 жовтня 2019 року.

ЗВЕРНЕННЯ

Додаток №5
до рішення районної ради
від 18.10.2019 №___

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
щодо пропозицій до законодавства України стосовно формування
місцевих бюджетів на 2020 рік
Ми, депутати Пустомитівської районної ради Львівської області, розглянувши
проект Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік” і матеріали
до нього, звертаємося з пропозицією щодо внесення низки змін до чинного
законодавства, які сприятимуть фінансовій стабільності та збалансованості
місцевих бюджетів, а також процесів децентралізації.
У проекті Закону України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України” (реєстраційний номер 2144) пропонується визначити обсяг державного
фонду регіонального розвитку до одного відсотка прогнозного обсягу доходів
загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний
бюджетний період (за чинною нормою - не менше одного відсотка). Просимо
залишити без змін визначення прогнозного обсягу видатків з державного бюджету
на фінансування проектів з державного фонду регіонального розвитку і
передбачити на 2020 рік видатки з державного фонду регіонального розвитку в сумі
не менше 11,6 млрд. гривень.
Вважаємо за необхідне внесення змін до Бюджетного кодексу України в
частині відновлення розподілу коштів екологічного податку (20% — державний
бюджет та 80%-цільовий спеціальний фонд у складі місцевих бюджетів, зокрема,
зарахування 55% до обласного фонду ОНЛС та 25% до місцевих фондів ОНПС) і
скерування екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря
двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення, до місцевих фондів
ОНПС. Унаслідок суттєвого зменшення розподілу надходжень коштів від сплати
екологічного податку до спеціального цільового природоохоронного фонду в
складі обласного бюджету з 55% до 30%, а також екологічного податку, що
справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними
джерелами забруднення та скерування їх до державного бюджету, втрата
надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища
становить у 2019 році понад 47 млн. грн., що не забезпечує покриття
природоохоронних потреб, погіршує стан виконання регіональних завдань
відповідно до пріоритетних напрямів діяльності і не сприяє відновленню
природних ресурсів.
Оскільки у 2020 році фінансовий ресурс місцевих бюджетів зменшується
через надходження акцизного податку з виробленого в Україні або ввезеного в
Україну пального в повному обсязі до державного бюджету, а інфляційні процеси
зберігаються, також зростає заробітна плата працівникам освіти, що виплачується
за кошти місцевих бюджетів, а тому зменшувати на 50 відсотків обсяг додаткової
дотації із державного бюджету на передані повноваження в галузі освіти та
охорони здоров’я немає підстав. Пропонуємо обсяг додаткової дотації на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти
та охорони здоров’я передбачити на рівні не меншому, ніж у 2018 році.
Прийнято на 50 – й черговій сесії Пустомитівської районної ради Львівської
області 18 жовтня 2019 року

Проект рішення
Про підтримку звернення депутатів Щирецької селищної ради ОТГ,
прийнятого рішенням Щирецької селищної ради ОТГ від 09.10.2019
№1431.
Керуючись Конституцією України, ч.1 ст.6 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», п.1.ч.1 ст.4 Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад» та Законом України «Про
статус депутатів місцевих рад», розглянувши рішення Щирецької селищної
ради від 09.10.2019 №1431, враховуючи висновок постійної комісії районної
ради з питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і
правопорядку від 16.10.2019, районна рада
ВИРІШИЛА :
1. Підтримати звернення депутатів Щирецької селищної ради ОТГ
щодо збереження Щирецької селищної ради ОТГ відповідно до
Перспективного плану формування територій громад Львівської області,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015
№1158-р. та рішення районної ради від 28.10.2016 №169 «Про схвалення
пропозицій до перспективного плану створення об’єднаних територіальних
громад Пустомитівського району».
2. Рекомендувати
Міністерству розвитку громад та територій
України, Міжвідомчій обласній робочій групі з підготовки пропозицій щодо
адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів
Львівської області, створеній відповідно до розпорядження голови Львівської
обласної державної адміністрації від 18.04.2019 №369/0/5-19 (зі змінами), при
розробленні Проекту перспективного плану формування територій громад
Львівської області залишити Щирецьку селищну раду ОТГ як окрему
адміністративну-територіальну одиницю.
3. Скерувати дане рішення Міністерству розвитку громад та територій
України і Міжвідомчій обласній робочій групі з підготовки пропозицій щодо
адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів
Львівської області.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і
правопорядку (М.Вертас).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження списку присяжних для
Пустомитівського районного суду Львівської області.
Враховуючи викладене в поданні Територіального управління державної
судової адміністрації України в Львівській області від 02.10.2019 №04-1867\19
стосовно затвердження списку присяжних, на підставі статті 64 Закону України
«Про судоустрій і статус суддів України», враховуючи вимоги процесуального
законодавства, висновок постійної комісії районної ради з питань депутатської
діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку від 10.10.2019,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити список присяжних для Пустомитівського районного суду
Львівської області строком на три роки згідно з додатком.
2. На черговій сесії районної ради внести доповнення до списку
присяжних для Пустомитівського районного суду Львівської області, довівши
їх чисельність до 20 осіб.
3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від
15.11.2016 №173.
4. Покласти контроль за виконанням рішення на постійну комісію
районної ради з питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і
правопорядку (М.Вертас).

Голова районної ради

Галина Гичка
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Додаток
до рішення районної ради
від 18.10.2019 №_____
1.

Курилець
Наталія
Миколаївна

13.08.1969

Львівська обл.,
м.Пустомити,
вул.Бориславсь
ка,1.

2.

Михальчишин
16.06.1962
Галина Іванівна

Львівська обл.,
м.Пустомити,
вул.Грушевськ
ого, 80

3.

Боцвін Василь
Степанович

26.02.1974

4.

Максимчук
Галина
Богданівна

22.05.1973

5.

Читайло
Степан
Степанович

03.04.1963

6.

Підлужна
Марія
Семенівна

01.01.1972

7.

Кваснікевич
Андрій
Миколайович

24.10.1965

8.

Клименко
Олександр
Олександрович

04.07.1966

Пустомитівський
районний центр
дитячої та
юнацької творчості
вул.Козацька,9

Пустомитівська
центральна
районна лікарня,
вул.Грушевського,
7
Львівська обл., Пустомитівське
м.Пустомити,
МЖКП,
вул.Пряма, 5
м.Пустомити,
вул.Шептицького,
3
Львівська обл., Відділ культури
м.Пустомити,
Пустомитівської
вул.Грушевськ РДА,
ого,70\4
Пустомитівська
ЦБС,
м.Пустомити,
вул.Грушевського,
17
Львівська
Приватний
область,
підприємець
с.Звенигород,
вул..Зарицьких,
96.
Львівська
Тимчасово не
область,
працює
м.Пустомити,
вул.Козацька,1
5/33
Львівська
Приватне
область,
підприємство
Пустомитівськ «Крок-Плюс»,
ий район, смт.
Львівська обл.,
Щирець,
Пустомитівський
вул.Острівська, район,
163
смт.Щирець,
вул.Спортивна,6
Львівська обл., Пустомитівський
Пустомитівськ РЕМ ПАТ
ий район,
«Львівобленерго»,
с.Старе Село,
м.Пустомити,
вул.Воз׳єднанн вул.Шкільна, 27
я, 137

Культорганіз
атор
Пустомитівсь
кого
районного
центру
дитячої та
юнацької
творчості
Інженерпрограміст
Пустомитівсь
кої ЦРЛ

0989677563

Директор
Пустомитівсь
кого МЖКП

т.р. (230) 429-75
0679753454

Заступник
директора
Пустомитівської ЦБС

0672524587

т.р. (230) 413-33
0677717670

0673713841

-

0677505522

Директор
0972662003
приватного
підприємства
«Крок-Плюс»

Провідний
інженер

т.д.(230)294-84
0679340065
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9.

Лебеденко
Оксана
Дмитрівна

07.06.1980

10.

Сенишин
Андрій
Ярославович
Клименко
Галина
Володимирівна

20.10.1971

11.

20.04.1968

Львівська
область,
Пустомитівськ
ий район,
смт.Щирець,
вул.Зелена,25
Львівська обл.,
м.Пустомити,
вул.Садова, 28
Львівська обл.,
с.Старе Село,
вул.Воз’єднанн
я, 137.

Заступник голови районної ради

Комунальне
підприємство
«Пустомитиводока
нал»,
м.Пустомити,
вул.І.Кандиби,5
Приватний
підприємець

Технолог КП
«Пустомитив
одоканал

0984265973
т.р.(230)410-68

-

0673556049

Тимчасово не
працює

-

0973417789

Іван Мудрий
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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 окремі цільові програми, зокрема:
1.1. 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 рішеннями районної
ради від 19.04.2019 №664 та від 26.07.2019 №689), згідно з додатком №1.
1.2. 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» (зі змінами, внесеними
рішеннями районної ради від 19.04.2019 №664 та від 26.07.2019 №689), згідно
з додатком №2.
1.3. Програму щодо виділення коштів на виконання робіт по поточному,
поточному середньому та капітальному ремонтах, виготовлення проектнокошторисної документації, експертизи та на експлуатаційне утримання
автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної власності
на території Пустомитівського району на 2019 рік, затверджену рішенням
районної ради від 01.02.2019 №633, згідно з додатком №3.
1.4. Цільову програму підтримки комунального підприємства
«Соціальні гарантії » Пустомитівської ради на 2019 рік, затвердженої
підпунктом 1.1.3 пункту 1 рішення районної ради від 14.12.2018 №604 «Про
затвердження районних цільових програм на 2019 рік», згідно з додатком №4.
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 18.10.2019 №___
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.
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Відсутність
ефективних та мотивованих
держслужбовців
унеможливлює запровадження усіх запланованих реформ.
Фінансове забезпечення програми
Фінансування заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів
районного бюджету в межах бюджетних призначень.
Координація та контроль за виконанням програми
Виконання програми покладається на апарат Пустомитівської районної
державної адміністрації та її структурні підрозділи. Контроль за виконанням
програми покладається 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
2. Дата, номер документа
про затвердження програми

Пустомитівська районна державна
адміністрація
___________________________________

3. Розробник програми

Пустомитівська
районна державна адміністрація

4. Відповідальний виконавець
програми

Пустомитівська районна державна
адміністрація та структурні підрозділи
Пустомитівської районної державної
адміністрації

5. Учасники програми

Пустомитівська районна державна
адміністрація, структурні підрозділи
Пустомитівської районної державної
адміністрації

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

2019 рік

6351,0 тис. грн.
6351,0 тис. грн.

Ресурсне забезпечення Програми підтримки органів виконавчої влади
тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити
на виконання програми
Усього,
у тому числі
районний бюджет

2019 рік

Усього витрат на
виконання програми

6351,0

6351,0

6351,0

6351,0
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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.

Забезпече
ння
фінансов
ої бази
для
підтримк
и
діяльност
і органів
виконавч
ої влади

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

Оплата
комунальних
послуг

Показники
виконання
заходу,
один. вимір
у

затрат
обсяг
фінансового
ресурсу

Виконавец
ь заходу,
показника
Апарат та
структурні
підрозділи
РДА

Фінансування
Джерел Обсяги,
а
тис. грн.
Районн
ий
бюджет
5461,7

продукту
кількість
працівників,
які
отримуватимут
ь фінансову
підтримку
ефективності
середній
розмір
фінансової
підтримки
якості
відсоток
забезпечення
підтримки
працівників

Матеріальнотехнічне
забезпечення

Апарат та
структурні
підрозділи
Пустомитів
ської РДА

Районн
ий
бюджет

Апарат та Районн
структурні ий
підрозділи бюджет
Пустомитів
ської РДА

Усього на етап або на програму:

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

47,0

842,3

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

Забезпечення
енергозбереженн
я та покращення
санітарних умов
перебування
людей у
приміщеннях
Забезпечення
матеріальнотехнічної бази
для виконання
функцій,
покладених на
апарат та
структурні
підрозділи
райдержадмініст
рації

6351,0

Іван Мудрий
Зоряна Березова

Додаток №2
до рішення районної ради
від 18.10.2019 №___
ПРОГРАМА
сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства
у Пустомитівському районі на 2019 рік (в новій редакції).
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
№

Завдання
Програми

Перелік
заходів

1

Виготовлення
та розміщення
зовнішньої
соціальної
реклами
Забезпечення
участі
інститутів
громадянськог
о суспільства в
процесах
формування та
реалізації
державної,
регіональної
політики

Друковані
матеріали
(бігборд, сітілайти,
плакати)
Забезпечення
діяльності
громадської
ради при
районній
державній
адміністрації

Висвітлення
діяльності
органів
державної
влади та
місцевого
самоврядування

Висвітлення
громадськополітичного,
соціальноекономічного і
культурного
життя району

2

3

Усього на
2019 рік

Виконавець
заходу

Фінансуван
ня у 2019
році
-

Очікуваний
результат

.

-

Пустомитівська
районна рада220,0 тис. грн.
Пустомитівська
РДА-200,0
тис. грн.
Відділ
агропромислового
розвитку
Пустомитівської
РДА -16,0 тис.
грн.
Управління
соціального
захисту населення
Пустомитівської
РДА - 14,0 тис.
грн.

Районний
бюджет
450,0 тис.
грн.

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
Об’єктивне висвітлення
громадсько-політичного,
соціально-економічного та
культурного життя району

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Керівник апарату
Пустомитівської райдержадміністрації

Підвищення
поінформованості
населення

450,0 тис.
грн.

Іван Мудрий
Юрій Четирбук

Додаток №3
до рішення районної ради
від 18.10.2019 №___

ПРОГРАМА
щодо виділення коштів на виконання робіт по поточному,
поточному середньому та капітальному ремонтах, виготовлення
проектно-кошторисної документації, експертизи та на
експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального
користування та доріг комунальної власності на території
Пустомитівського району на 2019 рік в новій редакції
Вступ
Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної
системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і сільського господарства,
соціальний розвиток території. Крім того, забезпечується рівномірний наземний доступ у
різні місця району, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування
товарів із належною ефективністю. Від стану автомобільних доріг залежать витрати на
перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та
темпи розвитку економіки загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи
розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем
фінансування галузі дорожнього господарства.
Однак, на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства району свідчить про
значні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт
порівняно з нормативними потребами. Програма щодо виділення коштів на виконання
робіт по поточному, поточному середньому та капітальному ремонтах, виготовлення
проектно-кошторисної документації, експертизи та на експлуатаційне утримання
автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної власності на території
Пустомитівського району на 2019 рік розроблена з врахуванням необхідності здійснення
реформування державного управління автомобільними дорогами загального
користування у наступному періоді та відповідно до рішення сесії Пустомитівської
районної ради «Про районний бюджет Пустомитівського району на 2019 рік» від 14
грудня 2018 р. № 605.
1. Мета Програми
Покращення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг,
забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення рівня їх
капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни, підвищення швидкості,
економічності, комфортності та безпечності перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом.
2. Основні завдання та напрями Програми
- збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування з
доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;
- забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального
користування;
- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у сільській місцевості;
- підвищення рівня інвестиційної привабливості та туристичних зв’язків.

3. Очікувані результати виконання Програми
- збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі
автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної власності району;
- проведення ремонту автомобільних доріг загального користування та доріг
комунальної власності. Насамперед, на підходах до великих населених пунктів, дорогах із
найвищою інтенсивністю руху;
- приведення у відповідність із сучасними стандартами автомобільних доріг з
відповідною дорожньою інфраструктурою за напрямками міжнародних транспортних
коридорів;
- підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності
перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- сприяння безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури.
4. Джерела фінансування Програми
Джерелами фінансування Програми є фінансові ресурси, що передбачені
Законом України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» та
Бюджетним кодексом України, районний, міський, сільський бюджети, бюджети
об’єднаних територіальних громад, інші джерела фінансування, не заборонені чинним
законодавством.
Потреба в коштах на співфінансування робіт з капітального ремонту,
виготовлення/коригування проектно-кошторисної документації, проведення експертизи
проектів автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території
Пустомитівського району на 2019 рік наведена в таблиці №1 до Програми.
Потреба в коштах на співфінансування робіт з поточного середнього ремонту,
виготовлення/коригування проектно-кошторисної документації, проведення експертизи
проектів автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території
Пустомитівського району на 2019 рік наведена в таблиці №2 до Програми.
5. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координатором реалізації Програми є відділ економічного
інфраструктури та торгівлі Пустомитівської районної державної адміністрації.

розвитку,

6. Прогнозний обсяг фінансування Програми на 2019 рік
Грн.

Обсяг коштів, які заплановано
спрямувати на ремонт доріг
загального користування
місцевого значення протягом
2019 року
Усього,
у тому числі
*районний бюджет
Інші джерела

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

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

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

Індекс
дороги

Назва автомобільної дороги

Сума
співфінансування
(тис. грн.)

1

С141242

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

300,000

2

С141242

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

1 500,000

С141247

3

Гаї-Звенигород на ділянці км 0+000 – км 2+000 110,972
Пустомитівського району Львівської області
(проведення робіт з капітального ремонту)
РАЗОМ

1 910,972

Таблиця №2
Потреба в коштах на проведення робіт з поточного середнього ремонту,
виготовлення/коригування проектно-кошторисної документації, проведення
експертизи проектів автомобільних доріг
загального користування місцевого значення у Пустомитівському
районі на 2019 рік
№
з/п

Індекс
дороги

Назва автомобільної дороги

Сума
співфінансування
(тис. грн.)

1

С141222

(Львів-Тернопіль)-Під`ярків км 0+000 – км 3+540,
км 3+840 – км 4+340, км 4+490 – км 5+400
Пустомитівського району Львівської області
(проведення робіт з поточного середнього ремонту)

144,953

2

С141251

Поршна – Підсадки км 1+000 – км 2+000, км 2+600
– км 4+100 Пустомитівського району Львівської
області
(проведення робіт з поточного середнього ремонту)

71,310

3

С141215

Наварія – Милятичі на ділянці км 1+700 – км 6+200,
км 8+875 – км 15+700 Пустомитівського району
Львівської області (проведення робіт з поточного
середнього ремонту (додаткове надання послуг)

195,070

4

С141242

(Київ-Чоп) –
Гаї –
Острів км 8+600
Пустомитівського району Львівської області

88,600

(проведення робіт з поточного середнього ремонту
мостового переходу на автомобільній дорозі
загального користування місцевого значення
С141242 (Київ-Чоп) – Гаї – Острів км 8+600
Пустомитівського району Львівської області)
5

С141242

(Київ-Чоп) –
Гаї –
Острів км 9+850
Пустомитівського району Львівської області
(проведення робіт з поточного середнього ремонту
мостового переходу на автомобільній дорозі
загального користування місцевого значення
С141242 (Київ-Чоп) – Гаї – Острів км 9+850
Пустомитівського району Львівської області)
РАЗОМ

74,845

574,778

Паспорт
Програми щодо виділення коштів на виконання робіт по поточному, поточному
середньому та капітальному ремонтах, виготовлення проектно-кошторисної
документації, експертизи та на експлуатаційне утримання автомобільних доріг
загального користування та доріг комунальної власності на території
Пустомитівського району на 2019 рік
1. Підстава для розроблення Програми

2. Розробник Програми
3.Виконавець Програми

4.Термін реалізації Програми
5.Прогнозні обсяги та джерела
фінансування, тис. грн.

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

рішення сесії Пустомитівської районної
Ради «Про районний бюджет
Пустомитівського району на 2019 рік» від 14
грудня 2018 р. №605,
Листи Департаменту дорожнього
господарства, транспорту та зв`язку
Львівської обласної державної адміністрації
№5/33-62/0/2-19 від 21.01.2019 року, №11/3751-4 від 20.09.2019, №13-383/0/19 від
01.10.2019
Пустомитівська райдержадміністрація
Департамент дорожнього
господарства, транспорту та зв’язку
Львівської обласної державної
адміністрації, Служба автомобільних доріг
у Львівській області,
Міська, сільські ради та об’єднані
територіальні громади Пустомитівського
району;
2019 рік
Районний бюджет 25 000,000 тис. грн.

Іван Мудрий

Олена Стасюк

Додаток №4
до рішення районної ради
від 18.10.2019 №___

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
підтримки комунального підприємства
« Соціальні гарантії » Пустомитівської ради на 2019 рік в новій
редакції
Обгрунтування програми

Конституція України гарантує кожному громадянину право на
соціальний захист та забезпечення рівня життя не нижчого від прожиткового
мінімуму, встановленого законом.
Програма розроблена з метою реалізації державної політики в галузі
соціального забезпечення та соціального захисту малозабезпечених
громадян.
Основним завданням програми є посилення соціального захисту
малозабезпеченим громадянам.

Мета програми

Метою програми є: сприяти громадянам в одержанні документів,
необхідних для призначення допомог та отримання пільг; проводити прийом
документів для оформлення всіх видів соціальних допомог, житлових
субсидій та пільг у селищній та сільських радах району; передавати пакети
документів в установи району для опрацювання та прийняття рішення.

Партнери з реалізації програми

Пустомитівська районна рада.
Пустомитівська районна державна адміністрація.
Фінансове управління райдержадміністрації.
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації.
Управління Пенсійного фонду України у Пустомитівському районі.
Пустомитівський районний центр зайнятості.
Підприємства по наданню житлово-комунальних послуг жителям району.

Очікувані результати реалізації програми

1. Вчасне та якісне отримання громадянами соціальних гарантій,
визначених законами та рішеннями органів місцевого самоврядування.
2. Отримання точної інформації серед населення у селищній та сільській
місцевості з питань соціального захисту.
3. Отримання повідомлень громадянами про призначення допомоги,
субсидії, пільги або їх відмову та причини відмови.
№
п/п

Потреба коштів на реалізацію програми
Назва заходу

КПКВК 0813241

Фактичне
фінансування ( грн.)

Необхідне
фінансування
( грн.)

3200000

3200000

1
2
3

4
5
6
7
8

заробітна плата
нарахування на заробітну плату
придбання предметів постачання
і
матеріалів, утримання
бюджетних установ
оплата послуг
видатки на відрядження
оплата водопостачання
оплата електроенергії
оплата природного газу

1948064
428454
333100

1948064
428454
333100

321800
18816
12790
52976
84000

321800
18816
12790
52976
84000

Фінансове забезпечення виконання програми
1. Головним розпорядником коштів даної програми визнати управління
соціального захисту населення Пустомитівської райдержадміністрації.
2. Джерелом фінансування програми визнати кошти районного бюджету.
Термін реалізації цільової програми - 2019 рік.

Паспорт районної програми

1. Назва : Цільова програма підтримки комунального підприємства
«Соціальні гарантії » Пустомтівської районної ради на 2019 р.
2.Координатор : Пустомитівська районна рада, Пустомитівська районна
держадміністрація, фінансове управління районної держадміністрації,
управління соціального захисту населення районної держадміністрації.
3.Мета : сприяти забезпеченню своєчасного і якісного надання
встановленого законодавством та визначених місцевими органами влади
соціальних послуг.
4.Головний розпорядник коштів, виконавець :
Управління соціального захисту населення Пустомитівської районної
держадміністрації.
5.Обсяги фінансування: 3200000,00 грн.
6.Очікувані результати виконання програми :
- підвищення рівня суспільного добробуту значної частини громадянветеранів,пенсіонерів,інвалідів;
- вчасне та якісне отримання громадянами соціальних гарантій визначених
законодавством та рішеннями органів місцевого самоврядування ;
- надання соціальних послуг громадянам ,які знаходяться у складних
життєвих ситуаціях та попередженню виникнення складних життєвих
обставин.
7. Установи, уповноваженні здійснювати контроль за виконанням
програми :
- Пустомитівська районна рада;
- Фінансове управління районної держадміністрації;
- Управління соціального захисту населення районної держадміністрації.
Заступник голови районної ради
Завізовано:
Директор КП «Соціальні гарантії »

Іван Мудрий
Тарас Савка

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 16.10.2019, районна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати матеріальну допомогу мешканцям Пустомитівського району за
рахунок коштів районного бюджету на 2019 рік, а саме:
- Лопатці Оксані Ігорівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с.Оброшине, на
лікування дочки Лопатки Лілії Сергіївни;
- Мерцало Світлані Іванівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с.Оброшине,
на лікування;
- Мочураду Ярославу Степановичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю
м.Пустомити, на лікування;
- Паньків Галині Йосипівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці с.Попеляни, на
лікування;
- Карпишин Оксані Михайлівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці с.Солонка,
на лікування;
- Корилкевичу Петру Васильовичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю
с.Малечковичі, на лікування дружини Корилкевич Олександри Степанівни;
- Добош Любові Броніславівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Жирівка,
на лікування;
- Клименко Галині Володимирівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Старе
Село, на лікування чоловіка Клименка Олександра Олександровича;
- Баховець Ірині Василівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці м.Пустомити, на
лікування чоловіка Баховця Ореста Володимировича;
- Назарчук Марії Іванівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці м.Пустомити, на
лікування;
- Лесіву Володимиру Михайловичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю
с.Шоломинь, на лікування;
- Проціву Василю Ярославовичу в сумі 20,0 тис. грн., мешканцю
м.Пустомити, на лікування;
- Любуській Любові Василівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Селисько,
у зв’язку з пожежею в житловому будинку;
- Роросі Христині Володимирівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.
Лисиничі, у зв’язку з пожежею в житловому будинку;
- Дацьку Максиму Ігоровичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю с.Зимна
Вода, у зв’язку з пожежею в житловому будинку;
- Гулю Григорію Володимировичу в сумі 20,0 тис. грн., мешканцю
с.Чорнушовичі, на відбудову житлового будинку.
- Пакош Оксані Миколаївні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці м.Пустомити,
на лікування.
- Подусовській Світлані Петрівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці
с.Муроване, на лікування;

- Сидоренко Марії Михайлівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с.Старе
Село, на лікування;
- Чопик Людмилі Степанівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Ямпіль, на
лікування.
- Гвоздю Миколі Миколайовичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю
с.Пикуловичі, 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

Про внесення змін до рішень районної ради.

Проект рішення

Враховуючи пропозиції, викладені в листах районної державної адміністрації
від 01.10.2019 №61-1208/0/2-19 та від 03.10.2019 №61-1219/0/2-19, висновок
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій
від 16.10.2019 року, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21.05.1997, районна рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до підпункту 3.6. пункту 3 рішення районної ради від
26.07.2019р № 695 «Про виконання районного бюджету Пустомитівського району
за січень-червень 2019 року та внесення змін до його показників», а саме:
вислів:
«КЕКВ 2610 (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) в сумі 51500,00 грн. субвенція Звенигородській сільській раді для
реалізації проекту «Древній Звенигород: брендинг та промоція княжої столиці» в
рамках конкурсу спеціальної програми Українського культурного фонду
«Створюємо інноваційний культурний продукт».»
замінити на вислів:
«КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 51500,00 грн. субвенція Звенигородській сільській раді для реалізації
проекту «Древній Звенигород: брендинг та промоція княжої столиці» в рамках
конкурсу спеціальної програми Українського культурного фонду «Створюємо
інноваційний культурний продукт».»
2. Внести зміни до підпункту 1.2. пункту 1 рішення районної ради від від
01.02.2019 № 636 «Про спрямування обсягу вільного залишку коштів районного
бюджету, що склався станом на 1 січня 2019 року», виклавши його в наступній
редакції:
«1.2 Виділити субвенцію для обласного бюджету Львівської області по
КПКВКМБ 3719730 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах» КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів) в сумі
200 000,00 грн. (для виконання Програми щодо
виділення коштів на виконання робіт по поточному, поточному середньому та
капітальному ремонтах, виготовлення проектно-кошторисної документації,
експертизи та на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального
користування та доріг комунальної власності на території Пустомитівського району
на 2019 рік):
- 144 953,00 грн. (на проведення робіт з поточного середнього ремонту
автомобільної дороги загального користування місцевого значення
С141222 (Львів-Тернопіль)-Під`ярків км 0+000 – км 3+540, км 3+840 – км
4+340, км 4+490 – км 5+400 Пустомитівського району Львівської області;
- 55 047,00 грн. (на проведення робіт з поточного середнього ремонту
автомобільної дороги загального користування місцевого значення
С141251 Поршна – Підсадки км 1+000 – км 2+000, км 2+600 – км 4+100
Пустомитівського району Львівської області).»

3. Внести зміни до підпункту 5.1. пункту 5 рішення районної ради від
26.07.2019р № 695 «Про виконання районного бюджету Пустомитівського району
за січень-червень 2019 року та внесення змін до його показників», а саме:
вислів:
«КПКВКМБ 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».»
замінити на вислів:
«КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ 3142
(реконструкція та реставрація інших об’єктів) в сумі 200 000,00 грн.
«Реконструкція існуючого спортивного майданчика у мультифункціональний
майданчик для занять ігровими видами спорту за адресою вул.Садова, 1а,
с.Борщовичі, Пустомитівський район, Львівська область».»
4. Внести зміни до підпункту 4.3 пункту 4 рішення районної ради від
08.05.2019р № 683 «Про виконання районного бюджету Пустомитівського району
за січень-квітень 2019 року та внесення змін до його показників», а саме:
вислів:
«Збільшити
асигнування
відділу
культури
Пустомитівської
райдержадміністрації в сумі 500 000,00 по КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення
діяльності палаців і будинків культури, клуби, центрів дозвілля та інших клубних
закладів» КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) (на капітальний ремонт
НД с. Відники)»
замінити на вислів:
«Збільшити
асигнування
відділу
культури
Пустомитівської
райдержадміністрації в сумі 500 000,00 по КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення
діяльності палаців і будинків культури, клуби, центрів дозвілля та інших клубних
закладів» КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) на капітальний ремонт
НД с. Відники – 8 000,00 грн., на капітальний ремонт внутрішніх приміщень НД
№2 м.Пустомити (мкр.Лісневичі) – 492 000,00грн.»
5. Внести зміни до пункту 3 рішення районної ради від 19.04.2019 № 668
«Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січень-березень
2019 року та внесення змін до його показників», виклавши його в наступній
редакції:
«3. Спрямувати залишок коштів по КДК 41033900 «Освітня субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам» в сумі 2 287 000,00 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»:
КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об`єктів) – 1 464 54,00 грн.
(1 000000,00 грн. – капремонт харчоблоку Звенигородської ЗОШ, 393 000,00 грн. –
капремонт благоустрою частини території біля Пустомитівської ЗОШ №1 І-ІІІ ст. в
м.Пустомити Пустомитівського району, 71 554,00 грн. – капремонт з обладнанням
засобами дистанційної передачі даних власні комерційні вузли обліку в опорному
закладі Пустомитівська ЗОШ №1 І-ІІІ ст., Верхньобілківській ЗОШ І-ІІІ ст.,
Семенівській ЗОШ І-ІІст., Ставчанському НВК).
(для співфінансування «Нова українська школа») в сумі 792 000,00 грн.
КЕКВ 2210 – 312 000,00 грн.
КЕКВ 2250 – 5 000,00 грн.
КЕКВ 3110 – 475 000,00 грн. (до бюджету розвитку).

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3132 «Капітальний
ремонт інших об’єктів» в сумі 30 446,00 грн.»
6. Внести зміни до підпункту 2.5. пункту 2 рішення районної ради від
19.04.2019 № 668 «Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень-березень 2019 року та внесення змін до його показників», виклавши його в
наступній редакції:
«2.5.
Збільшити
асигнування
відділу
освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації в сумі 62 000,00 грн., а саме:
КПКВКМБ 0611010 «Дошкільна освіта»:
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) в сумі 28 272,80 грн.
капремонт з обладнанням засобами дистанційної передачі даних власні комерційні
вузли обліку в ДНЗ №1 м.Пустомити, ДНЗ №2 м.Пустомити, ДНЗ №3 м.
Пустомити, ДНЗ с.Верхня Білка;
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 33 727,20 грн.»
7. Внести зміни до підпункту 1.5. 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», виклавши його в наступній
редакції:
«1.5. Виділити асигнування в сумі 779 000,00 грн., а саме:
Обласному бюджету Львівської області по КПКВКМБ 3719750 «Субвенція з
місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 в сумі
240 748,12 грн. (для забезпечення фінансування за робочим проектом «Будівництво
зовнішніх мереж водопостачання в с.Семенівка Пустомитівського району
Львівської області»);
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 обєктів) 538 251,88 грн. (на капітальний ремонт заміна
покриття даху школи в с.Милятичі)
8. Внести зміни до підпункту 8.1. пункту 8 рішення районної ради від
26.07.2019р № 695 «Про виконання районного бюджету Пустомитівського району
за січень-червень 2019 року та внесення змін до його показників», а саме:
вислів:
«КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового
користування) в сумі 200 000,00 грн. (придбання обладнання та монтаж спортивноігрового 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).»
замінити на вислів:
«КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»:

КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового
користування) в сумі 200 000,00 грн. (придбання обладнання та монтаж спортивноігрового комплексу для ДНЗ в с.Оброшино Пустомитівського району Львівської
області);
КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об`єктів) в сумі 600 000,00 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).
КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) в сумі 200 000,00
грн. – придбання меблів та обладнання для ДНЗ с.Семенівка Пустомитівського
району Львівської області)»
9. 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
рішеннями районної ради від 15.02.2019 №652 та від 26.07.2019 №691, а саме:
вислів:
«- Семенівській сільській раді – 581 255,60 грн. (на будівництво «Заклад
первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості (амбулаторія
загальної
практики
сімейної
медицини)
вул.Шевченка,
с.Семенівка,
Пустомитівський район – нове будівництво»);»
замінити на вислів:
«- Семенівській сільській раді – 581 255,60 грн. (на будівництво зовнішнього
електропостачання та газопостачання в межах співфінансування об’єкту «Заклад
первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості (амбулаторія
загальної
практики
сімейної
медицини)
вул.Шевченка,
с.Семенівка,
Пустомитівський район – нове будівництво»);»
10. Внести зміни до рішення районної ради №695 від 26.07.2019 «Про
виконання районного бюджету Пустомитівського району за січень – червень 2019
року та внесення змін до його показників», а саме:
Викласти п.5 додатку №3 в такій редакції: «Борщовицька сільська рада
(ріш. с/р від 10.07.2019 № 1100), сума субвенції – 174 923,00 грн., КЕКВ 3220 –
174 923,00 грн., призначення – Відділу освіти Пустомитівської РДА КПКВКМБ
0611020 КЕКВ 3132 – 98 748,00 грн., КНП ПРР «Пустомитівській ЦРЛ» КПКВКМБ
0212113 КЕКВ 3210 – 76175,00 грн..
11. 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
рішеннями районної ради від 15.02.2019 №652 та від 26.07.2019 №691, а саме:
вислів:
«КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 496 643,94 грн., а саме:
- Старосільській раді сільській раді – 84 800,00 грн. (на виготовлення
технічної документації проекти землеустрою – 20 000,00 грн., поточний ремонт
будівлі та цокольного приміщення сільської ради в с.Старе Село – 64 800,00 грн.).»
замінити на вислів:
«КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 496 643,94 грн., а саме:

- Старосільській раді сільській раді – 84 800,00 грн. (на виготовлення
технічної документації проекти землеустрою – 5 000,00 грн., виготовлення
нормативно-грошової оцінки земель Старосільської сільської ради – 15 000,00 грн.,
поточний ремонт будівлі та цокольного приміщення сільської ради в с.Старе Село
– 64 800,00 грн.).»
12. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про виконання районного бюджету Пустомитівського району
за січень-вересень 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 – вересень 2019 року, враховуючи пропозиції Пустомитівської районної
державної адміністрації, викладені в листах від 01.10.2019 №61-1208/0/2-19
стосовно надання пропозицій до показників районного бюджету на 2019 рік, від
03.10.2019 №61-1219/0/2-19 та від 04.10.2019 №61-1233/0/2-19 про надання змін
та доповнень до пропозицій, висновок постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 16.10.2019, керуючись статтями 78,
80 Бюджетного кодексу України, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт Пустомитівської районної державної адміністрації про виконання
районного бюджету Пустомитівського району за січень – вересень 2019 року
затвердити:
по доходах – в сумі 495 515,20 тис. грн. згідно з додатком №1.
по видатках – в сумі 473 528,20 тис. грн. згідно з додатком №2.
2. Звіт про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень – вересень 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 15 586 025,18 грн., а також, на вказану суму –
видаткову частину районного бюджету, а саме:
3.1. Відділу культури Пустомитівської райдержадміністрації в
сумі
3 607 476,00 грн., а саме:
по КПКВКМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання» в сумі 1 510 000,00 грн.:
КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 1 229 500,00 грн.
КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 270 500,00 грн.
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних)) – 10 000,00 грн. (на
виготовлення технічного паспорту на господарську будівлю Пустомитівської
школи мистецтв).
по КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» в сумі –
65 000,00 грн.:
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 15 000,00 грн.
(бензин);
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового
користування) – 50 000,00 грн. (на виконання програми поповнення бібліотечних
фондів на 2019 рік).
по КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури, клуби, центрів дозвілля та інших клубних закладів» в сумі – 804 000,00
грн.:
КЕКВ 2210 – 34 000,00 грн. (бензин, дизпаливо)

КЕКВ 2240 – 129 000,00 грн. (поточний ремонт – 99,0 тис. грн., на
виготовлення технічного паспорту на будівлю районного народного дому
м.Пустомити – 15,0 тис. грн., на поточний ремонт даху НД с.Гаї – 15,0 тис. грн.)
КЕКВ 3132 – 641 000,00 грн. (на капітальний ремонт існуючої будівлі НД
№2 м.Пустомити (мкр.Лісневичі – 341,0 тис. грн., капремонт цокольного
приміщення НД № 2 с.Старе Село – 300,0 тис. грн.).
по КПКВКМБ 1014081 КЕКВ 2282 – 28 476,00 грн. (на виконання Програми
підтримки Пустомитівського РО ВТ «Просвіта» ім.Т.Шевченка).
по КПКВКМБ 1017324 «Будівництво установ закладів культури» КЕКВ
3142 – 1 200 000,00 грн. (реконструкція та реставрація НД с.Городиславичі –
400,0 тис. грн., НД с.Вовків – 400,0 тис. грн., реконструкція опалення НД
с.Борщовичі – 400,0 тис. грн.).
3.2. Районній державній адміністрації в сумі 2 882 000,00 грн.:
КПКВКМБ 0219800 (250344) «Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку
регіонів» в сумі 2 400 000,00 грн.:
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 2 280 000,00 грн., а саме:
- 1 640 000,00 грн. на виконання «Програми підтримки органів державної
виконавчої влади у Пустомитівському районі на 2019 рік»;
- 13 000,00 грн. на виконання «Цільової програми матеріально-технічного
забезпечення підшефних військових частин на 2019 рік для військової частини
А4623 в сумі 13000,00 грн.);
- 10 000,00 грн. на виконання «Цільової програми забезпечення військових
частин А7031, А7078 та інших підрозділів територіальної оборони у районі
територіальної оборони (Пустомитівський район) №13 засобами зв’язку на 2019
рік (для військової частини А7031, А7078;
- 117 000,00 грн. на виконання «Цільової програми пожежної та техногенної
безпеки Пустомитівського району, направленої на забезпечення функціонування
25 державної пожежно-рятуваної частини ГУ ДСНС у Львівській області на 2019
рік»;
- 500 000,00 грн., на виконання Програми матеріальної підтримки
Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області з питань забезпечення охорони
публічного порядку та безпеки, профілактики правопорушень, законності,
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян на 2019 рік.
КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 120 000,00 грн. на виконання «Цільової програми забезпечення
військових частин А7031, А7078 та інших підрозділів територіальної оборони у
районі територіальної оборони (Пустомитівський район) №13 засобами зв’язку на
2019 рік (для військової частини А7031, А7078).
КПКВКМБ 0217640 «Заходи з енергозбереження» КЕКВ 2730 (Інші
виплати населенню) в сумі 100 000,00 грн. (на програму енергозбереження для
населення Пустомитівщини на 2017-202 рр.).
КПКВКМБ 0217340 КЕКВ 2281 – 32 000,00 грн. (на виконання програми по
збереженню об’єктів культурної спадщини Пустомитівського району на 2019 рік).
КПКВКМБ 0216082 КЕКВ 3121 в сумі 350 000,00 грн. (для служби у
справах дітей райдержадміністрації на виконання програми забезпечення житлом

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у Пустомитівсому
районі на 2019-2021 роки).
3.3. Обласному бюджету Львівської області по КПКВКМБ 3719750
«Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів»
КЕКВ 3220 в сумі 77 251,88 грн. (для забезпечення фінансування за робочим
проектом «Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в с.Семенівка
Пустомитівського району Львівської області»).
3.4.
Обласному бюджету Львівської області по КПКВК 3719730
«Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» в
загальній сумі 485 887,00 грн. (для виконання Програми щодо виділення коштів
на виконання робіт по поточному, поточному середньому та капітальному
ремонтах, виготовлення проектно-кошторисної документації, експертизи та на
експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування та доріг
комунальної власності на території Пустомитівського району на 2019 рік):
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 374 915,00 грн.:
16 263,00 грн. (на проведення робіт з поточного середнього ремонту
автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141251
Поршна – Підсадки км 1+000 – км 2+000, км 2+600 км 4+100 Пустомитівського
району, Львівської області);
195 070,00 грн. (на проведення робіт з поточного середнього ремонту
автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141215
Наварія – Милятичі на ділянці км 1+700 – км 6+200, км 8+875 – км 15+700
Пустомитівського району, Львівської області (додаткове надання послуг));
88 600,00 грн. (на проведення робіт з поточного середнього ремонту
мостового переходу на автомобільній дорозі загального користування місцевого
значення С141242 (Київ-Чоп)-Гаї-Острів км 8+600 Пустомитівського району
Львівської області);
74 982,00 грн. (на проведення робіт з поточного середнього ремонту
мостового переходу на автомобільній дорозі загального користування місцевого
значення С141242 (Київ-Чоп)-Гаї-Острів км 9+850 Пустомитівського району
Львівської області);
КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 110 972,00 грн. (на проведення робіт з капітального ремонту
автомобільної дороги місцевого значення С141247 Гаї – Звенигород на ділянці км
0+000 – км 2+000 Пустомитівського району Львівської області).
3.5. Управлінню соціального захисту населення Пустомитівської
райдержадміністрації в сумі 1 988 290,22 грн., а саме:
по КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення» в сумі 465 290,22 грн.:
КЕКВ 2730 – 440 000,00 грн. (надання та виплата матеріальної допомоги
вдовам загиблих на Майдані та учасників АТО для придбання подарунків до Дня
Святого Миколая для їхніх дітей – 40,0 тис. грн., надання та виплата одноразової
адресної грошової допомоги – 400,0 тис. грн.)
КЕКВ 3240 – 25 290,22 грн. (придбання житла)

по КПКВКМБ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» КЕКВ 2610 –
200 000,00 грн.
по КПКВКМБ 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 – 150 000,00 грн.
по КПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим
віком, хворобою, інвалідністю» в сумі 488 000,00 грн.:
КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 400 000,00 грн.
КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 88 000,00 грн.
по КПКВМБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю» в сумі 200 000,00 грн.:
КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 168 500,00 грн.
КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 31 500,00 грн.
по КПКВКМБ 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість» КЕКВ 2610 – 30 000,00 грн. (на виконання районної програми
підтримки діяльності Пустомитівської РАІ ЛОАІ ВОІ СОІУ)
по КПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2610 в сумі 150 000,00
грн.
КПКВК 0813242 КЕКВ 2730 – 305 000,00 грн. матеріальна допомога
мешканцям Пустомитівського району, а саме:
- Лопатці Оксані Ігорівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с.Оброшине, на
лікування дочки Лопатки Лілії Сергіївни;
- Мерцало Світлані Іванівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с.Оброшине,
на лікування;
- Мочураду Ярославу Степановичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю
м.Пустомити, на лікування;
- Паньків Галині Йосипівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці с.Попеляни, на
лікування;
- Карпишин Оксані Михайлівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці с.Солонка,
на лікування;
- Корилкевичу Петру Васильовичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю
с.Малечковичі, на лікування дружини Корилкевич Олександри Степанівни;
- Добош Любові Броніславівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Жирівка,
на лікування;
- Клименко Галині Володимирівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Старе
Село, на лікування чоловіка Клименка Олександра Олександровича;
- Баховець Ірині Василівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці м.Пустомити, на
лікування чоловіка Баховця Ореста Володимировича;
- Назарчук Марії Іванівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці м.Пустомити, на
лікування;
- Лесіву Володимиру Михайловичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю
с.Шоломинь, на лікування;
- Проціву Василю Ярославовичу в сумі 20,0 тис. грн., мешканцю

м.Пустомити, на лікування;
- Любуській Любові Василівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Селисько,
у зв’язку з пожежею в житловому будинку;
- Роросі Христині Володимирівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.
Лисиничі, у зв’язку з пожежею в житловому будинку;
- Дацьку Максиму Ігоровичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю с.Зимна
Вода, у зв’язку з пожежею в житловому будинку;
- Гулю Григорію Володимировичу в сумі 20,0 тис. грн., мешканцю
с.Чорнушовичі, на відбудову житлового будинку.
- Пакош Оксані Миколаївні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці м.Пустомити,
на лікування.
- Подусовській Світлані Петрівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці
с.Муроване, на лікування;
- Сидоренко Марії Михайлівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с.Старе
Село, на лікування;
- Чопик Людмилі Степанівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Ямпіль, на
лікування.
- Гвоздю Миколі Миколайовичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю
с.Пикуловичі, на лікування.
3.6. Пустомитівській районній раді в сумі 346 992,00 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» –
40 000,00 грн.
КЕКВ 2210 – 40 000,00 грн.
КПКВКМБ 0110180 в сумі 136 992,00 грн., в тому числі:
КЕКВ 2210 – 36 992,00 грн. на виконання районної цільової програми
підтримки книговидання в Пустомитівському районі на 2019-2020 роки;
На виконання «Програми транскордонного співробітництва на 2018-2020
роки» в сумі 100 000,00 грн. КЕКВ 2210 – 50 000,00 грн., КЕКВ 2240 – 50 000,00
грн.
На виконання «Районної комплексної програми на 2018-2020 роки щодо
соціальної
підтримки,
адаптації
військовослужбовців,
учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей, бійців добровольчих формувань,
які отримали посвідчення бійця-добровольця АТО та членів їх родин, сімей
загиблих героїв під час Революції гідності та в ході проведення АТО, вшанування
пам’яті загиблих, проведення комплексних заходів з військово-патріотичного
виховання молоді, організації літніх таборів для дітей та юнацтва із елементами
військово-медичної підготовки» в сумі 90 000,00 грн.:
КЕКВ 2210 – 40 000,00 грн.
КЕКВ 2240 – 50 000,00 грн.
КПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування» КЕКВ 2800 (інші поточні видатки) – 80 000,00 грн. (на
реалізацію Програми розвитку місцевого самоврядування Пустомитівського
району на 2018-2020 роки).
3.7. Відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації в сумі 3 606
748,12 грн., в тому числі:

КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» в сумі 756 748,12
грн.:
КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних)) – 225 000,00 грн.,
(поточний ремонт котлів Звенигородської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 80000,00 грн.,
послуги з виготовлення енергетичних сертифікатів на будівлі – 75000,00 грн.,
70000,00 грн. – на проведення профілактичних заходів);
КЕКВ 3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування) – 180 000,00 грн. (30,0 тис. грн. – придбання компресорів
біологічного очищення стічних вод типу «Біотал» для очисних споруд
Ставчанській НВК, 150,0 тис. грн. придбання обладнання довгострокового
користування);
КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об`єктів) – 351 748,12 грн. (на
капітальний ремонт заміна покриття даху школи в с.Милятичі – 261748,12 грн.,
капітальний ремонт з утепленням фасаду Гаївського НВК І ступеня с.Гаї –
90000,00 грн.).
КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 1680 000,00 грн.:
КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 1 200 000,00 грн.
КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 240 000,00 грн.
КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних)) – 20 000,00 грн.
КЕКВ 3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування) – 100 000,00 грн. (придбання обладнання)
КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об`єктів) – 120 000,00 грн.
(капітальний ремонт ДНЗ №1 в м.Пустомити).
КПКВКМБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» в сумі 240 000,00 грн.:
КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 200 000,00 грн.
КЕКВ 2120 ((нарахування на оплату праці) – 40 000,00 грн.
КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти» КЕКВ 3110 в сумі 210 000,00 грн. (для співфінансування на придбання
спеціального автобуса для ІРЦ).
КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 190 000,00 грн., а
саме: КЕКВ 2210 – 90 000,00 грн. закупівля лісоматеріалів, кабелів та інших
будматеріалів для ДНЗ в с.Старе Село, КЕКВ 3132 – 100 000,00 грн. капремонт
будівлі з заміною даху ДНЗ в с.Старе Село.
КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів » КЕКВ 3142
– 90 000,00 грн. (на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкті
«Реконструкція ДНЗ с.Наварія).
КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти» КЕКВ 2210 – 190 000,00 грн. (для придбання нафтопродуктів).
КПКВКМБ 0611020 КЕКВ 3132 – 250 000,00 грн. (на капітальний ремонт
фасадів господарської будівлі Борщовицького НВК (ЗНЗ І-ІІІ ступенів ДНЗ)
шляхом проведення енергоощадних заходів в с.Борщовичі Пустомитівського
району Львівської області).
3.8. Органам місцевого самоврядування в сумі 1 800 679,96 грн., в т.ч.:

КПКВКМБ 3719150 «Інші дотації з місцевого бюджету» КЕКВ 2620
(поточні трансферти органам державного управління інших рівнів) в сумі
50 000,00 грн. (Ставчанській сільській раді).
КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі
950 679,96 грн.:
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 223 689,85 грн.:
Звенигородській сільській раді в сумі 181 434,96 грн. для реалізації проекту
«Древній Звенигород: брендинг та промоція княжої столиці» в рамках конкурсу
спеціальної програми Українського культурного фонду «Створюємо
інноваційний культурний продукт»;
На виконання «Програми з моніторингу за станом довкілля на території
Пустомитівського району Львівської області на 2017-2021 роки» в сумі 10 629,10
грн., в тому числі:
- Вовківській сільській раді – 2125,82 грн.,
- Миколаївській сільській раді – 2125,82 грн.
- Семенівській сільській раді – 2125,82 грн.,
- Ставчанській сільській раді – 2125,82 грн.,
- Старосільській сільській раді – 2125,82 грн.
На виконання «Програми ліквідації загрози виникнення ускладнень
епідситуації в Пустомитівському районі на 2018-2022 роки» в сумі 31 625,79 грн.,
в тому числі:
- Борщовицькій сільській раді – 6073,25 грн.
- Вовківській сільській раді – 4498,79 грн.,
- Конопницькій сільській раді – 1272,25 грн.,
- Містківській сільській раді – 1377,18 грн.,
- Миколаївській сільській раді – 6146,74 грн.
- Пикуловицькій сільській раді – 1967,40 грн.,
- Семенівській сільській раді – 1350,95 грн.,
- Ставчанській сільській раді – 5010,31 грн.,
- Старосільській сільській раді – 3928,92 грн.
КЕКВ 3230 (капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 726 990,11 грн., а саме:
Ставчанській сільській раді – 98 806,91 грн. (для проведення робіт по
об’єкту «Капітальний ремонт даху адміністративного будинку Ставчанської
сільської ради Пустомитівського району Львівської області);
- на виконання «Програми вдосконалення управління територіальним
розвитком у Пустомитівському районі на 2019 рік» в сумі 628 183,20 грн.
(Щирецькій селищній раді: 328 183,20 грн. – на капітальний ремонт даху ЗДО №1
в смт.Щирець Пустомитівського району Львівської області, 300 000,00 грн. – на
капітальний ремонт НД с.Дмитре Пустомитівського району Львівської області);
КПКВКМБ 3719720 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання
інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів) в сумі 800 000,00 грн. Ставчанській сільській раді (для
проведення робіт по об’єкту «Будівництво комплексу дитячих та спортивних
майданчиків з роздягальнею в с.Ставчани Пустомитівського району Львівської
області).
3.9. КНП «Пустомитівській ЦРЛ» в сумі 790 700,00 грн., в тому числі:

КПКВКМБ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2610 – 390 000,00 грн.
КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню»:
КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)) – 50 000,00 грн.;
КЕКВ 3210 (Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)) – 55 000,00 грн.
КПКВКМБ 0217322 КЕКВ 3210 (Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)) – 295 700,00 грн. (220 000,00 грн. – реконструкція
котельні КНП Пустомитівська ЦРЛ», 75 700,00 грн. – для завершення робіт по
об’єкту «Реконструкція лікарської амбулаторії ЗПСМ с.Борщовичі (благоустрій –
мощення території) Пустомитівського району Львівської області).
4. Внести зміни до показників районного бюджету Пустомитівського
району в межах бюджетних призначень на 2019 рік, а саме:
4.1. По відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації, а саме:
Зменшити асигнування (із залишків освітньої субвенції) по КПКВКМБ
0611020 КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об`єктів) в сумі 136 214,26 грн.
(капітальний ремонт із заміною вікон ).
4.2. 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 136 214,26 (Щирецькій селищній раді (ОТГ))
4.3. По КНП «Пустомитівська ЦРЛ», а саме:
Зменшити асигнування по КПКВКМБ 0212113 «Первинна медична
допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами
(відділеннями)» КЕКВ 3210 (Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)) – 84 100,00 грн.
Збільшити асигнування по КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна
стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 3210 (Капітальні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)) – 84 100,00 грн.
4.5. По Пустомитівській районній раді, 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»:
Зменшити асигнування по КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних))
– 20000,00 грн.
Збільшити асигнування КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів
довгострокового користування) – 20000,00 грн.
5. Збільшити доходну частину загального фонду районного бюджету за
КДК 41050400 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації
за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами
5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській

областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої
статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету» в сумі 1 015 513,45 грн. та спрямувати на
видатки:
КПКВК 0813221 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі
приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з
інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,
визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення
житлових умов» КЕКВ 3240 (капітальні трансферти населенню) – 1 015 513,45
грн. (до бюджету розвитку).
6. Збільшити доходну частину загального фонду районного бюджету за
КДК 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 8 430,08 грн.
субвенція з обласного бюджету на придбання житла для учасників
антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) на умовах
співфінансування та спрямувати на видатки:
КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення» КЕКВ 3240 (капітальні трансферти населенню) – 8430,08 грн. (до
бюджету розвитку).
7. Збільшити загальний фонд районного бюджету за рахунок субвенції з
обласного бюджету місцевим бюджетам району за КДК 41054500 «Субвенція з
місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для
занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету» на суму 1 050 500 (один мільйон п’ятдесят тисяч п’ятсот) гривень, та
відповідно видаткову частину КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ
та закладів» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» на
загальну суму 1 050 500 (один мільйон п’ятдесят тисяч п’ятсот) гривень для
«Реконструкції існуючого спортивного майданчика у мультифункціональний
майданчик для занять ігровими видами спорту за адресою вул. Садова, 1а,
с. Борщовичі, Пустомитівського району, Львівської області».
8. Спрямувати залишок коштів по КДК 41033900 «Освітня субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 63 785,74 грн., а саме:
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 63 785,74 (Щирецькій селищній раді (ОТГ))
9. Збільшити доходну (КДК 41053900) районного бюджету в сумі
586 868,80 грн., за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету, виділених з
інших місцевих бюджетів згідно з додатком №3.
Збільшити відповідно до пункту 9 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.
10. Збільшити доходну (КДК 41053400) районного бюджету в сумі
500 000,00 грн., за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету на виконання
інвестиційних проектів, виділених з інших місцевих бюджетів згідно з додатком
№4.
Збільшити відповідно до пункту 10 даного рішення розмір видаткової
частини районного бюджету Пустомитівського району на 2019 рік спрямувати
відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації на фінансування заходів,
наведених у додатку №4.
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 №3
до рішення районної ради
від 18 жовтня 2019 №___
Розподіл іншої субвенції з місцевого бюджету, отриманих від інших місцевих
бюджетів
№
п/п

Назва органу
місцевого
самоврядування
Лисиничівська
с/рада (від 13.09.19
№42-1128
Звенигородська
с/рада (від 27.08.19 №
1305)
Оброшинська с/рада
(від 29.08.2019
№1070)

Сума
субвенції,
грн.
19834,40

КЕКВ
2620

КЕКВ
3220

Призначення

19834,40

0

КНП «Пустомитівській ЦРЛ
КПКВКМБ 0212113 КЕКВ 2610

36624,40

36624,40

0

Відділу культури КПКВКМБ
1014060 КЕКВ 2240

66 000,00

30 000,00

36 000,00

4

Сокільницька с/рада
(від 12.09.2019 № 775)

125 000,00

125 000,00

0

5

Звенигородська
с/рада (від 25.09.2019
№1310

129 610,00

50 200,00

79 410,00

6

Старосільська с/рада
(від 08.08.2019 № 719)

41 500,00

31 500,00

10 000,00

7

Старосільська с/рада
(від 03.10.2019 № 772)

168 300,00

107 300,00

61 000,00

Всього

Відділу освіти Пустомитівської
РДА КПКВКМБ 0611010 КЕКВ
2210 – 30000,00; КЕКВ 3110 –
21000,00; для співфінансування
обласних мікропроектів КЕКВ
3132 – 15000,00
Відділу освіти Пустомитівської
РДА КПКВКМБ 0611020 КЕКВ
2230
Відділу культури
Пустомитівської РДА КПКВКМБ
1014060 КЕКВ 3110 – 44 610,00,
КПКВКМБ 1014030 КЕКВ 2210 –
35 000,00, Відділу освіти
Пустомитівської РДА
КПКВКМБ 0611010 КЕКВ 3110 –
34800,00, КЕКВ 2210 – 15200,00
Відділу освіти Пустомитівської
РДА КПКВКМБ 0611020 КЕКВ
2210 – 10000,00, КЕКВ 3110 –
10000,00, Відділу культури
Пустомитівської РДА КПКВКМБ
1014030 КЕКВ 2210 – 1500,00,
КНП «Пустомитівській ЦРЛ»
КПКВКМБ 0212113 КЕКВ 2610 –
20000,00
Відділу освіти Пустомитівської
РДА КПКВКМБ 0611020 КЕКВ
2210 – 81300,00, КЕКВ 3110 –
27000,00, КПКВКМБ 0611010
КЕКВ 3110 – 24000,00, Відділу
культури Пустомитівської РДА
КПКВКМБ 1014030 КЕКВ 2210 –
3000,00, КЕКВ 3110 – 10000,00,
КНП «Пустомитівській ЦРЛ»
КПКВКМБ 2610 – 23000,00

586 868,80

400 458,80

186 410,00

1

2

3

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління РДА

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №4
до рішення районної ради
від 18 жовтня 2019 №___
Розподіл субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних
проектів, отриманих від інших місцевих бюджетів
№
п/п
1

Назва органу
місцевого
самоврядування
Пустомитівська
міська рада (від
10.09.2019 №1723)

Сума
субвенції, грн.

КЕКВ
3220

500 000,00

500 000,00

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління РДА

Призначення
Відділу освіти
Пустомитівської РДА
КПКВКМБ 0617321
КЕКВ 3142

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №1
до рішення районної ради
від 18.10.2019р. №___
Поступлення доходів до районного бюджету Пустомитівського району за
січень-вересень місяць 2019 року
тис.грн

1

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

Затв.план
на рік

план на
січеньвересень
місяць

Факт за
січень вересень
місяць

% до плану
на рік

% до плану на
січеньвересень
місяць

2

3

4

5

6

128987,8

106548,9

127213,7

98,6

119,4

20,0
20,0

13,5
14,5

20,1
4,8
54,0

100,5
24,0
#DIV/0!

148,9
33,1
#DIV/0!

19,9
82,5
2,0
10,0

1,8
9,0

3,7
897,9

185,0
8979,0

205,6
9976,7

129039,8

106587,7

128296,6

99,4

120,4

Офіційні трансферти

555860,9

393887,3

360480,8

64,9

91,5

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

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

7613,6
26684,6
50628,2
79154,3
197806,8
16140,8
15859,0

7613,6
26684,6
34091,7
79154,3
185372,8
11704,8
15859,0

75,0
75,0
67,2
76,8
53,9
94,1
280,5
79,4
72,1

100,0
100,0
67,3
100,0
93,7
72,5
100,0
121,7
105,9
97,9

Разом доходів

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

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

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління

2402,0

5536,7

6737,8

2402,0
687302,7

1801,5
506011,7

1907,9
495515,2

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №2
до рішення районної ради
від 18.10.2019р. №___

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

1

1. Державне управління
- в т.ч. органи місцевого самоврядування
членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування
інша діяльність в сфері державного управління
2. Освіта

2

3

план на
вказаний
період

Виконано
за січеньвересень
2019р.

4

5

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

6

7

6511,0

8141,0

6890,7

5769,2

88,6

70,9

5911,0

6331,0

5112,7

4232,5

71,6

66,9

200,0

780,0

780,0

780,0

390,0

100,0

400,0

1030,0

998,0

756,7

189,2

73,5

193470,2

196391,1

154360,9

132834,1

68,7

67,6

3. Охорона здоров»я

86036,5

89808,4

66728,9

49822,0

57,9

55,5

4. Соц.захист всього, в тому числі:

18460,1

20845,9

16709,1

14168,9

76,8

68,0

- районний центр служби для молоді

2033,9

2353,9

1853,1

1633,3

80,3

69,4

99,0

99,0

70,6

46,5

47,0

47,0
72,2
63,6

- молодіжні програми
- територіальний центр

8810,0
2900,0

8810,0
3050,0

6786,5
2335,2

6364,7
1941,0

72,2
66,9

1098,2

1098,2

1006,0

831,1

75,7

75,7

1050,0

2105,8

1815,8

1415,5

134,8

67,2

133,0

133,0

100,0

87,8

66,0

66,0

900,0

1200,0

900,0

697,2

77,5

58,1

200,0

200,0

159,3

153,5

76,8

76,8

200,0

200,0

200,0

130,0

65,0

65,0

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

1060,0

588,7

117,7

55,5

50,0

50,0

33,9

26,0

52,0

52,0

14,0

14,0

10,8

45,7

45,7

1,1

1,1

0,9

0,8

72,7

72,7

відшкодування санаторно-курортних путівок
на оздоровлення ветеранів війни та
відшкодування вартості проїзду учасникам
ліквідації на ЧАЕС

210,9

210,9

169,5

87,9

41,7

41,7

надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг звязку

210,0

210,0

157,5

108,5

51,7

51,7

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.

5. Культура

6,4

26181,5

26583,0

20996,8

20090,1

76,7

75,6

7. Фізкультура і спорт

3276,6

3546,6

2951,0

2558,8

78,1

72,1

в т.ч.: ДЮСШ

1416,6

1686,6

1577,7

1299,8

91,8

77,1

-ФСТ «Колос»

200,0

200,0

150,2

142,8

71,4

71,4

1540,0

1540,0

1122,5

1032,3

67,0

67,0

120,0

120,0

100,6

83,9

69,9

69,9

30,0

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

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

Затверджен Уточн. план
о по бюд-ту
на 2019р
на 2019р.

1

9. Матеріальний резерв району

2

3

Виконано
за січеньвересень
2019р.

4

5

50,0

50,0

Здійснення заходів із землеустрію

100,0

Заходи з енергозбереження

200,0
3000,0

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

Разом видатків
Інша дотація.місцевого бюджету

50,0

план на
вказаний
період

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

6

7

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0
178,5

0,0
0,0

0,0

200,0

89,3

722,8

74,8

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

409,6

81,9

81,9

337515,9

346918,8

269592,2

225831,2

66,9

65,1

3000,0

3062,0

2312,0

559,9

18,7

18,3

Інші субвенції з місцевого бюджету

0,0

4021,8

3056,9

2294,8

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

100,0

0,0

6710,0

6710,0

2299,4

0,0

34,3

9999,7

9999,7

9999,7

0,0

100,0

2500,0

2500,0

2500,0

0,0

100,0

500,0

360,0

0,0

0,0

0,0

10336,3

3359,3

12546,0

12546,0

10500,0

0,0

83,7

4748,2

4748,2

4748,2

0,0

100,0

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
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення природоохоронних
зажллів на обєктах комунальної власності
.
Субвенція з державного бюджету на
створення та ремонт існуючих спортивних
комплексів при ЗОШ усіх ступенів
Субвенція з місцевого бюджету на
здійсгнення переданих видатків у сфері
охорони здоровя
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій
за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету.
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку освітньої субвенції.

500,0

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

343884,8

249362,8

197806,7

183691,3

53,4

73,7

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

185794,1

183294,2

132277,4

118859,1

64,0

64,8

1964,5

1964,5

1440,0

777,9

39,6

39,6

156126,2

64104,1

64089,3

64054,3

41,0

99,9

684900,7

651305,6

513591,0

443024,5

64,7

68,0

2402,0

45534,9

42314,6

30503,7

1269,9

67,0

687302,7

696840,5

555905,6

473528,2

68,9

68,0

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

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

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління

Іван Мудрий
Любомир Максим

Проект рішення
Про плату за навчання учнів у дитячих
мистецьких школах Пустомитівського району.
Розглянувши
та
обговоривши
пропозицію
відділу
культури
Пустомитівської районної державної адміністрації (лист №446 від 28.08.2019)
щодо збільшення розміру батьківської плати за навчання дітей у дитячих
мистецьких школах району, враховуючи висновки постійних комісій районної
ради з питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури і
спорту від 11.10.2019 та з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від
16.10.2019, керуючись статтею 26 Закону України "Про позашкільну освіту",
частиною 2 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити з 1 листопада 2019 року щомісячну плату за навчання у
дитячих мистецьких школах Пустомитівського району у таких розмірах:
- по класу фортепіано
- 150,0 грн.;
- по класу гітара
- 120,0 грн.;
- на образотворчому та хореографічному відділеннях
- 120,0 грн.;
- по класах: народні інструменти, духові і ударні інструменти, струнносмичкові інструменти, хорове диригування
- 100,0 грн.;
- по класу вокалу
- 120,0 грн.
2. Встановити такі пільги по оплаті за навчання у дитячих мистецьких
школах району:
2.1. Звільнити від оплати за навчання повністю (100 відсотків):
- дітей-інвалідів;
- дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей із багатодітних сімей (багатодітною сім'єю вважається сім'я, в якій
є троє і більше дітей віком до 18 років, які навчаються);
- дітей із малозабезпечених сімей;
- дітей, матері яких нагороджені орденом "Мати-героїня";
- дітей військовослужбовців дійсної служби, учасників АТО і ООС та
працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових
обов'язків, або стали інвалідами I чи II групи.
2.2. Звільнити від оплати за навчання на 50 відсотків:
- дітей батьків-інвалідів праці та загального захворювання I та II групи;
- дітей інвалідів чи учасників бойових дій, осіб репресованих за
національно-патріотичні, релігійні переконання та дії;
- дітей, батьки яких були учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській
АЕС I або II категорії, та дітей, переселених з Чорнобильської зони
забруднення;
2.3. При наявності двох учнів з однієї сім'ї, які навчаються в початкових
дитячих мистецьких школах району, плата за навчання вноситься в розмірі 100
відсотків за одного учня і 70 відсотків - за іншого.
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2.4. Учні початкових дитячих мистецьких шкіл району, які одночасно
навчаються на декількох спеціальностях, перелічених в пункті 1 цього рішення,
вносять плату за навчання: ті, що за першу спеціальність платять 100 відсотків за інші платять 70 відсотків; ті, що за першу спеціальність платять 70 відсотків
- за інші платять також 70 відсотків.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Пустомитівської
районної ради від 19.10.2018. №562 «Про плату за навчання учнів у дитячих
мистецьких школах Пустомитівського району».
4. Опублікувати дане рішення в районній газеті "Голос народу".
5. Координацію роботи з виконання цього рішення доручити начальнику
відділу культури Пустомитівської районної держадміністрації О.Руденко.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної
культури і спорту (А.Добрянський).

Голова районної ради

Галина Гичка
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Проект рішення
Про введення посад асистентів учителів
для класів з інклюзивним навчанням.
Розглянувши викладене в листі відділу освіти Пустомитівської районної
держадміністрації від 01.10.2019 №1-13\785, відповідно до п.14 постанови
Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 №872 «Про затвердження Порядку
організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», зі
змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 №588,
з врахуванням вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2018
№90 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від
06.12.2010 №1205» та 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 від 10.10.2019 і з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій
від 16.10.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Ввести з 1 листопада 2019 року до штатних розписів закладів загальної
середньої освіти Пустомитівського району, за рахунок коштів освітньої субвенції,
2,0 ставки посад асистентів учителів для класів з інклюзивним навчанням,
зокрема, у:
1.1. Звенигородську ЗОШ І-ІІІ ступенів - 1,0 ставки.
1.2. ОЗ «Пустомитівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – додатково 1,0 ставки до
існуючих 2,0 ставок.
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 хід виконання Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Пустомитівського району у І півріччі 2019 року.
Заслухавши та розглянувши на підставі підпункту 16) пункту 1 статті 43
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997
року інформацію головного спеціаліста відділу економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі районної держадміністрації О.Стасюк про хід
виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Пустомитівського району у І півріччі 2019 року, враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку,
промисловості, паливно-енергетичного комплексу від 09.10.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі
районної держадміністрації Стасюк Олени
Володимирівни про хід виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Пустомитівського району у І півріччі 2019 року прийняти
до відома.
2. Хід виконання Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Пустомитівського району у І півріччі 2019 року вважати (від
профільної комісії – задовільним).
3. Пустомитівській районній державній адміністрації забезпечити
виконання основних показників Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Пустомитівського району на 2019 рік.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості,
паливно-енергетичного комплексу (В.Юзькевич).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про звіт директора Комунального закладу Пустомитівської районної
ради «Інклюзивно-ресурсний центр» К.Прус про роботу закладу.
Заслухавши звіт директора Комунального закладу Пустомитівської
районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр» К.Прус про роботу закладу,
відповідно до підпункту 8) пункту 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" від 21.05.1997, враховуючи висновок постійної
комісії з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного
відродження, інформаційної політики та свободи слова від 10.10.2019,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт директора Комунального закладу Пустомитівської районної
ради «Інклюзивно-ресурсний центр» Прус Катерини Богданівни про роботу
закладу прийняти до відома.
2. Роботу Комунального закладу Пустомитівської районної ради
«Інклюзивно-ресурсний центр» вважати (від профільної комісії –
задовільною).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження,
інформаційної політики та свободи слова (О.Михальчук).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про звіт директора Комунального підприємства «Соціальні гарантії»
Пустомитівської районної ради Т.Савки про роботу підприємства.
Заслухавши звіт директора Комунального підприємства «Соціальні
гарантії» Пустомитівської районної ради Т.Савки про роботу підприємства,
відповідно до підпункту 8) пункту 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" від 21.05.1997, враховуючи висновок постійної
комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї,
материнства, дитинства від 10.10.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт директора Комунального підприємства «Соціальні гарантії»
Пустомитівської районної ради Савки Тараса Петровича про роботу
підприємства прийняти до відома.
2. Роботу Комунального
підприємства
«Соціальні
гарантії»
Пустомитівської районної ради вважати
(від профільної комісії –
задовільною).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї, материнства,
дитинства (Ю. Зінько).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про звіт директора Комунального підприємства «Архітектурнопланувальне бюро» Пустомитівської районної ради В.Юзькевича про
роботу підприємства.
Заслухавши
звіт
директора
Комунального
підприємства
«Архітектурно-планувальне бюро» Пустомитівської районної ради
В.Юзькевича про роботу підприємства, відповідно до підпункту 8) пункту 1
статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від
21.05.1997, враховуючи висновок постійної комісії з питань містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку від
09.10.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт директора Комунального підприємства «Архітектурнопланувальне бюро» Пустомитівської районної ради Юзькевича Василя
Михайловича про роботу підприємства прийняти до відома.
2. Роботу Комунального підприємства «Архітектурно-планувальне
бюро» Пустомитівської районної ради вважати (від профільної комісії –
задовільною).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку (О.Фар’ян).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про звіт постійної комісії районної ради
з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї,
материнства, дитинства.
Заслухавши та обговоривши звіт голови постійної комісії районної ради з
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї, материнства,
дитинства Ю.Зінька про роботу комісії за період з листопада 2015 року до
вересня 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 охорони здоров’я,
соціального захисту населення, сім’ї, материнства, дитинства Зінька Юрія
Володимировича про роботу комісії за період з листопада 2015 року до вересня
2019 року прийняти до відома.
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про надання дозволу відділу освіти Пустомитівської районної
держадміністрації на списання з основних засобів учбової теплиці,
непридатної для подальшої експлуатації.
Розглянувши лист відділу освіти Пустомитівської районної
держадміністрації від 19.07.2019 №1-13\582 (додається), керуючись постановою
Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку списання об׳єктів
державної власності» від 08.11.2007 №1314 (зі змінами), враховуючи висновки
постійних комісій районної ради з питань містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку від 24.07.2019 і з
питань освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження,
інформаційної політики та свободи слова від 23.07.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл відділу освіти Пустомитівської районної
держадміністрації на списання з основних засобів учбової теплиці, що
знаходиться на його балансі, на території ДНЗ №3 м.Пустомити, непридатної
для подальшої експлуатації, інвентарний номер 101310005, первісною вартістю
235195 грн. Знос нараховано повністю.
2. Відділу освіти Пустомитівської районної держадміністрації (Т.Стахів)
провести списання учбової теплиці згідно з Порядком списання об׳єктів
державної власності, затвердженим постановою КМУ від 08.11.2007 №1314 (зі
змінами).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії
районної ради з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного
відродження, інформаційної політики та свободи слова (О.Михальчук) та з
питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку (О.Фар׳ян).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про надання дозволу КНП Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська центральна районна лікарня» на списання з
його балансу основних засобів, непридатних для подальшої
експлуатації.
Розглянувши
лист
КНП
Пустомитівської
районної
ради
«Пустомитівська ЦРЛ» від 18.07.2019 №1276 стосовно надання дозволу на
списання з його балансу основних засобів, непридатних для подальшої
експлуатації (додається), керуючись постановою Кабінету міністрів України
«Про затвердження Порядку списання об׳єктів державної власності» від
08.11.2007 №1314 (зі змінами), враховуючи висновки постійних комісій
районної ради з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, транспорту та зв’язку від 24.07.2019 і з питань охорони здоров'я,
соціального захисту населення, сім׳ї, материнства, дитинства від 22.07.2019,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати
дозвіл
КНП
Пустомитівської
районної
ради
«Пустомитівська ЦРЛ» на списання з його балансу основних засобів,
непридатних для подальшої експлуатації, згідно з додатком.
2.
КНП Пустомитівської районної ради «Пустомитівська ЦРЛ»
(І.Лабай) провести списання вищезгаданих основних засобів згідно з Порядком
списання об׳єктів державної власності, затвердженим постановою КМУ від
08.11.2007 №1314 (зі змінами).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії
районної ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, сім׳ї,
материнства, дитинства (Ю.Зінько) та з питань містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (О.Фар׳ян).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток
до рішення районної ради
від 18.10.2019 №___
Основні засоби, що непридатні для подальшої експлуатації,
балансоутримувачем яких є КНП ПРР «Пустомитівська ЦРЛ»
№
п/п

Найменування
основних
засобів
(відділення, в
якому
знаходиться)

Рік
Введе
ння в
експлу
атаці
ю

Інвентарний
номер

Первісна
вартість
(грн.)

Знос
станом на
1.01.18 р.

Залиш
-кова
вартіс
ть

Технічний
стан

Докуме
нти, що
дадають
ся

1. Стерилізатор 2007 10402500
паровий ГК2
100-3М
(стерилізацій
на)
2. Автоклав
2007 10402500
ВК-75
5
(стерилізацій
на)

30592,0
0

30592,0
0

0,00

Незадовільний
(ремонту не
підлягає)

Тех.закл
ючення
(дод.№1,
інвентарн
а картка
(дод№4)

49280,0
0

49280,0
0

0,00

Незадовільний Тех.закл
ючення
(ремонту не
(дод.№2,
підлягає)

Всього по
КНП
«Пустомиті
вська ЦРЛ»
3. Аппарат
УЗД
(АЗПСМ
с.Сокільник
и)
Всього по
АЗПСМ
с.Сокільник
и
РАЗОМ

79872,0
0

79872,0
0

0,00

236804,
00

236804,
00

0,00

2007 10404001
0

Голова районної ради
Завізовано:
Директор КНП ПРР
«Пустомитівська ЦРЛ»

інвентарн
а картка
(дод№5)

Незадовільний Тех.закл
ючення
(ремонту не
(дод.№3,
підлягає)

інвентарн
а картка
(дод№6)

236804,
00

236804,
00

0,00

316676,
00

316676,
00

0,00

Галина Гичка
Іван Лабай

Проект рішення
Про затвердження звіту про оцінку майна нежитлових приміщень
№2-3 першого поверху та №І-ІІІ підвалу загальною площею 89,5 кв. м, які
розташовані в адміністративній будівлі літ. «А-2», що знаходиться за
адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, м. Пустомити, вул.
Грушевського, 27.
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 09.10.2019,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про оцінку майна нежитлових приміщень №2-3
першого поверху та №І-ІІІ підвалу загальною площею 89,5 кв. м, які
розташовані в адміністративній будівлі літ. «А-2», що знаходиться за адресою:
Львівська обл., Пустомитівський р-н, м. Пустомити, вул. Грушевського, 27,
проведений ФО-П Бубликом Андрієм Романовичем станом на 01.09.2019, в
сумі 443,5 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 встановлення орендної ставки для сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу «Горбогори».
Розглянувши лист сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу
«Горбогори» від 18.04.2019 (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», 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), рішеннями
районної ради від 26.02.2009 №361 «Про оренду майна спільної власності
територіальних громад Пустомитівського району» (зі змінами) та від
26.07.2019 №702 «Про погодження орендної плати сільськогосподарському
обслуговуючому кооперативу «Горбогори» на 2019 рік», враховуючи
висновок постійної комісії районної ради з питань містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку від
09.10.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу
«Горбогори» орендну ставку в розмірі 3 відсотки від 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 укладення договору оренди з Львівським місцевим центром
з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Розглянувши лист Львівського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги від 16.08.2019 №599 стосовно укладення
договору оренди (додається), керуючись рішенням районної ради від
26.02.2009р. №361 «Про оренду майна спільної власності територіальних громад
Пустомитівського району» (зі змінами), враховуючи висновок постійної комісії з
питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку від 09.10.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Доручити відділу з питань управління та приватизації об’єктами
спільної власності територіальних громад Пустомитівського району (І.Бублик)
укласти договір оренди з Львівським місцевим центром з надання безоплатної
вторинної правової допомоги, на термін до 31.12.2020 року, на нежитлове
приміщення в будинку по вул.Грушевського, 35 м. Пустомити (кабінет №4
згідно технічного паспорту, загальною площею 15,8 м2 ), з метою розміщення
Пустомитівського бюро правової допомоги.
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від
28.02.2017 №256.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку (О.Фар’ян).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про передачу КП «Архітектурно- планувальне бюро» Пустомитівської
районної ради частини будинку в м. Пустомити по вул. Грушевського, 27,
що перебуває у спільній власності
територіальних громад
Пустомитівського району, в комунальну власність.
Розглянувши лист Комунального підприємства «Архітектурнопланувальне бюро» Пустомитівської районної ради від 04.10.2019 року №24
стосовно передачі йому у власність частини будинку в м. Пустомити по вул.
Грушевського, 27, що перебуває у спільній власності територіальних громад
Пустомитівського району, керуючись статею 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21.05.1997, враховуючи висновок постійної
комісії районної ради з питань містобудування, архітектури, житловокомунального господарства, транспорту та зв’язку від 09.10.2019, районна рада
вирішила:
1. Передати, в установленному законом порядку, в комунальну власність
КП «Архітектурно- планувальне бюро» Пустомитівської районної ради частину
будинку площею 214,8 кв. м у м. Пустомити по вул. Грушевського, 27, що
перебуває у спільній власності територіальних громад Пустомитівського
району.
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Пустомитівської
районної ради від 26.09.2017 №368 «Про передачу КП «Архітектурнопланувальне бюро» Пустомитівської районної ради частини будинку в м.
Пустомити по вул. Грушевського, 27, що перебуває у спільній власності
територіальних громад Пустомитівського району, в оперативне управління».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства
транспорту та зв’язку (О.Фар’ян).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про надання погодження КНП Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська центральна районна лікарня» на передачу в оренду
Щирецькій селищній раді ОТГ окремих приміщень.
Розглянувши листи: Щирецької селищної ради (ОТГ) від 26.09.2019 №943,
КНП Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна
лікарня» від 15.10.2019 № 1685, 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 10.10.2019 і з
питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку від 16.10.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Погодити Комунальному некомерційному підприємству Пустомитівської
районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня» передачу в оренду
Щирецькій селишній раді ОТГ, під амбулаторію загальної практики сімейної
медицини, приміщення в смт. Щирець, вул. Зелена, 1, а саме: кімнату №99
площею 17 кв.м, кімнату №100 площею 22,1 кв.м, приміщення коридору від
сходової клітки до кімнати №99 площею 12,3 кв.м та сходову клітку з першого на
другий поверх площею 5,7 кв.м, на термін до 31.12.2020, з орендною платою в
розмірі 1 грн.
2. 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 затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
с.Ставчани Ставчанської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області.
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
с.Ставчани Ставчанської сільської ради Пустомитівського району Львівської
області, враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації від 05.06.2019 №556, виданий Головним управлінням
Держгеокадастру у Львівській області, рішення Ставчанської сільської ради від
12.12.2018 №850 «Про погодження проекту землеустрою щодо зміни меж села
Ставчани Ставчанської 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 11.10.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розроблений у 2018 році СПД Лопатка О.І. проект
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Ставчани Ставчанської сільської
ради Пустомитівського району Львівської області, що передбачає включення
в межі с.Ставчани земель площею 384,9828га.
Загальна площа земель населеного пункту с.Ставчани в
проектованих межах складає 829,9828га.
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.Підгайці Ставчанської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області.
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
с.Підгайці Ставчанської сільської ради Пустомитівського району Львівської
області, враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації від 05.06.2019 №555, виданий Головним управлінням
Держгеокадастру у Львівській області, рішення Ставчанської сільської ради від
12.12.2018 №848 «Про погодження проекту землеустрою щодо зміни меж села
Підгайці Ставчанської 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 11.10.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розроблений у 2018 році СПД Лопатка О.І. проект
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Підгайці Ставчанської сільської
ради Пустомитівського району Львівської області, що передбачає включення
в межі с.Підгайці земель площею 18,2975га.
Загальна площа земель населеного пункту с.Підгайці в
проектованих межах складає 78,4975га.
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.Дібрівки Ставчанської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області.
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
с.Дібрівки Ставчанської сільської ради Пустомитівського району Львівської
області, враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації від 05.06.2019 №554, виданий Головним управлінням
Держгеокадастру у Львівській області, рішення Ставчанської сільської ради від
12.12.2018 №849 «Про погодження проекту землеустрою щодо зміни меж села
Дібрівки Ставчанської 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 11.10.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розроблений у 2018 році СПД Лопатка О.І. проект
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Дібрівки Ставчанської сільської
ради Пустомитівського району Львівської області, що передбачає включення
в межі с.Дібрівки земель площею 115,7247га.
Загальна площа земель населеного пункту с.Дібрівки в
проектованих межах складає 199,3247га.
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

