Проект рішення
Про порядок денний 52-ї позачергової сесії
Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 52-ї позачергової сесії:
1. Про затвердження окремих районних цільових програм у новій редакції
(доповідає голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій Ігор Васьків).
2. Про надання одноразових матеріальних допомог мешканцям
Пустомитівського району (доповідає голова постійної комісії з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
3. Про внесення змін до рішень районної ради (доповідає голова
постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор
Васьків).
4. Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січеньлистопад 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).
5. Про виділення приміщення під громадську приймальню народного
депутата України Г.Васильченко (доповідає голова постійної комісії з питань
містобудування,
архітектури,
житлово-комунального
господарства,
транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
6. Різне.
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження окремих районних цільових програм в новій редакції.
Керуючись підпунктом 16) пункту 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року, враховуючи висновки постійних
комісій районної ради, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Викласти в новій редакції окремі районні 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), згідно з додатком №1.
1.2. Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки
Пустомитівського району, направленої на забезпечення функціонування 25
Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Львівській області на 2019
рік, затверджену рішенням районної ради від 14.12.2018 №604 «Про
затвердження районних цільових програм на 2019 рік», згідно з додатком №2.
1.3. Районну Програму підтримки ДЮСШ «Надія» на 2019 рік затверджену
підпунктом 1.1.6 пункту 1 рішення районної ради від 14.12.2018 №604 «Про
затвердження районних цільових програм на 2019 рік», згідно з додатком №3.
1.4. Районну цільову програму щодо організації та проведення
протокольних і масових заходів Пустомитівської районної ради у 2018-2020 роках
затвердженої підпунктом 1.1.6 пункту 1 рішення районної ради від 22.12.2017
№412 «Про затвердження районних цільових програм на 2018 рік» (зі змінами),
згідно з додатком №4.
1.5. Додаток №1 (Паспорт) Районної комплексної програми на 2018-2020
роки щодо соціальної підтримки, адаптації військовослужбовців, учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей, бійців добровольчих формувань,
які отримали посвідчення бійця-добровольця АТО та членів їх родин, сімей
загиблих героїв під час Революції гідності та в ході проведення АТО, вшанування
пам’яті загиблих, проведення комплексних заходів з військово-патріотичного
виховання молоді, організації літніх таборів для дітей та юнацтва із елементами
військово-медичної підготовки, затвердженої рішенням районної ради від
22.12.2017 №412 (зі змінами).
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

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 13.12.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати матеріальну допомогу мешканцям Пустомитівського району за
рахунок коштів районного бюджету на 2019 рік, а саме:
- Денис Іванні Іванівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с. Ставчани, на
лікування сина Яцишина Ореста Романовича, учасника АТО;
- Мельнику Івану Васильовичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю с. Борщовичі,
у зв’язку з пожежею в господарській будівлі;
- Закалюжному Руслану Михайловичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю с.
Старе Село, у зв’язку з пожежею в господарській будівлі;
- Гембарській-Редьці Ользі Володимирівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.
Наварія, на лікування дочки Редьки Юстини Ігорівни;
- Фітьо Марії Ігорівні в сумі 35,0 тис. грн., мешканці с. Лани, рідній сестрі
загиблого в зоні проведення ООС Ховалка Богдана Ігоровича;
- Скобало Світлані Йосипівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с. Зимна Вода,
на лікування;
- Янишин Лілії Богданівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці с. Чижиків, на
лікування;
- Ковалишину Зіновію Степановичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю с.
Товщів, на лікування;
- Бончаку Ігореві Володимировичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю
м.Пустомити, на лікування батька Бончака Володимира Михайловича;
- Зинтику Івану Васильовичу в сумі 20,0 тис. грн., мешканцю с. Гаї, на
ремонт житлового будинку, пошкодженого внаслідок буревію;
- Стадник Жанні Остапівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці с. Гаї, на ремонт
літньої кухні, пошкодженої внаслідок буревію;
- Парубію Ігореві Леонідовичу в сумі 25,0 тис. грн., мешканцю с. Верхня
Білка, на лікування сина Парубія Тараса Ігоровича;
- Шелемех Галині Мирославівні в сумі 15,0 тис.грн., мешканці с. Жирівка, у
зв’язку із смертю чоловіка її чоловіка Шелемеха Віктора Васильовича, учасника
АТО;
- Гринаку Михайлу Васильовичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю с.
Милятичі, на лікування;
- Харабарі Ользі Олексіївні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці м.Пустомити, на
лікування.
- Собкович Марії Михайлівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці м.Пустомити, на
лікування дочки Собкович Анастасії Романівни.
- Стадник Ірині Володимирівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с.Оброшино,
на лікування чоловіка Стадника Василя Володимировича.
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 листі районної державної адміністрації
від 26.11.2019 №61-1408/0/2-19, висновок постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 13.12.2019 року, керуючись статтею
43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до підпункту 5.1 пункту 5 рішення районної ради від
26.07.2019 року №695 «Про виконання районного бюджету Пустомитівського
району за січень-червень 2019 року та внесення змін до його показників» а саме:
вислів:
«КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» в сумі 428 150,00
грн., а саме: КЕКВ 3132 (капітальний ремонт) капремонт Верхньобілківської ЗОШ
в сумі 320 000,00 грн. КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів
довгострокового користування) в сумі, а саме: – 71 000,00 грн. (60 000,00 грн. –
придбання персональних комп’ютерів, 11 000,00 грн. – для оснащення опорних
закладів ЗОШ) до бюджету розвитку; – 17 150,00 грн. обладнання для
Милятичівської ЗОШ (коробка управління до модуля); – 20 000,00 грн. блок
управління котлами Сигнал 14 ДМ та блок управління котла Бернад МН – 120 ОЗ
Пустомитівської ЗОШ №1.»
замінити на вислів:
«КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» в сумі 428 150,00
грн., а саме: КЕКВ 3132 (капітальний ремонт) капремонт Верхньобілківської ЗОШ
в сумі 320 000,00 грн. КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів
довгострокового користування) в сумі, а саме: – 71 000,00 грн. (60 000,00 грн. –
придбання персональних комп’ютерів, 11 000,00 грн. – для оснащення опорних
закладів ЗОШ) до бюджету розвитку; – 17 150,00 грн. обладнання для
Милятичівської ЗОШ (коробка управління до модуля); – 20 000,00 грн. обладнання
і предметів довгострокового користування.»
2. Внести зміни до до підпункту 4.3 пункту 4 рішення районної ради від №
695 від 26.07.2019 «Про виконання районного бюджету Пустомитівського району
за січень-червень 2019 року та внесення змін до його показників», а саме
вислів:
«Львівському обласному бюджету КПКВК 0119750 «Субвенція з місцевого
бюджету на співфінансування інвестиційних проектів» для фінансування за
робочим проектом «Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в с.Семенівка
Пустомитівського району Львівської області» КЕКВ 3220 в сумі 200 000,00 тис.
грн.»
замінити на вислів:
«Львівському обласному бюджету КПКВК 3719750 «Субвенція з місцевого
бюджету на співфінансування інвестиційних проектів» для фінансування за

робочим проектом «Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в с.Семенівка
Пустомитівського району Львівської області» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти
органам державного управління інших рівнів) в сумі 200 000,00 тис. грн.»
3. Внести зміни до рішення районної ради від 18.10.2019 № 718 «Про
виконання районного бюджету Пустомитівського району за січень-вересень 2019
року та внесення змін до його показників», а саме:
Викласти п.5 додатку №3 в такій редакції: «Звенигородська сільська рада від
25.09.2019 №1310 – 129 610,00 грн. КЕКВ 2620 – 50 200,00 грн. КЕКВ 3220 –
79 410,00 грн., призначення: Відділу культури Пустомитівської РДА КПКВКМБ
1014060 КЕКВ 3110 – 44 610,00 грн., КПКВК 1014030 КЕКВ 3110 – 20 000,00 грн.,
КЕКВ 2210 – 15 000,00 грн. Відділу освіти Пустомитівської РДА КПКВКМБ
0611010 КЕКВ 3110 – 34800,00 грн., КЕКВ 2210 – 15200,00 грн.»
4. Внести зміни до підпункту 3.7 пункту 3 рішення районної ради від
18.10.2019 № 718 «Про виконання районного бюджету Пустомитівського району
за січень-вересень 2019 року та внесення змін до його показників», виклавши його
в наступній редакції:
«Відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації в сумі 3 396 748,12
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. –
програма по санстанції);
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 1 680 000,00 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. (програма на
санстанцію)
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 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 обєкті
«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)»
5. Внести зміни до пункту 3 рішення районної ради від 18.10.2019 № 718
«Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січень-вересень
2019 року та внесення змін до його показників», доповнивши його підпунктом 3.10
в наступній редакції:
«3.10 Обласному бюджету Львівської області КПКВКМБ 3719770 «Інші
субвенції» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління
інших рівнів) в сумі 210 000,00 грн. (для співфінансування на придбання
спеціального автобуса для ІРЦ) (до бюджету розвитку)»
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про виконання районного бюджету Пустомитівського району
за січень-листопад 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 – листопад 2019 року, враховуючи пропозиції Пустомитівської районної
державної адміністрації викладені в листі від 26.11.2019 №61-1408/0/2-19,
висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій від 13.12.2019, керуючись статтями 78, 80 Бюджетного кодексу
України, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт Пустомитівської районної державної адміністрації про виконання
районного бюджету Пустомитівського району за січень – листопад 2019 року
затвердити:
по доходах – в сумі 588 756,60 тис. грн. згідно з додатком №1.
по видатках – в сумі 578 696,30 тис. грн. згідно з додатком №2.
2. Збільшити доходну частину районного бюджету Пустомитівського
району на 2019 рік за кодом бюджетної класифікації 11010000 «Податок та збір
на доходи фізичних осіб» в сумі 10 145 020,00 грн., а також, на вказану суму –
видаткову частину районного бюджету, а саме:
2.1. Районній державній адміністрації в сумі 832 500,00 грн.:
КПКВКМБ 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету
на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших рівнів) в
сумі 45 000,00 грн.:
- 30 000,00 грн. (на реалізацію «Програми накопичення засобів
радіаційного та хімічного захисту для населення і особового складу
невоєнізованих формувань цивільного захисту Пустомитівського району на 20142020 роки»);
- 15 000,00 грн. (на реалізацію комплексної «Програми мережі системи
централізованого оповіщення із зв’язку Пустомитівського району на 2019 рік»).
КПКВКМБ 0217640 «Заходи з енергозбереження» КЕКВ 2730 (Інші
виплати населенню) в сумі 9 500,00 грн. (на програму енергозбереження для
населення Пустомитівщини на 2017-202 рр.).
КПКВКМБ 0219800 (250344) «Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку
регіонів» КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 778 000,00 грн. на виконання «Програми підтримки органів
державної виконавчої влади у Пустомитівському районі на 2019 рік» в т.ч.
фінансовому управлінню (для працівників які підлягають вивільненню) – 123,0
тис. грн.,).
2.2. Виділити субвенцію для обласного бюджету Львівської області в сумі
1 021 000,00 грн., а саме:

по КПКВКМБ 3719750 «Субвенція з місцевого бюджету на
співфінансування інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти
органам державного управління інших рівнів) в сумі 357 000,00 грн. (на
будівництво «Заклад первинної медико-санітарної допомоги у сільській
місцевості (амбулаторія загальної практики сімейної медицини) вул.Шевченка,
с.Семенівка, Пустомитівський район – нове будівництво») (до бюджету
розвитку).
по КПКВК 3719730 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних
доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам
державного управління інших рівнів) в сумі 664 000,00 грн. (для
співфінансування на капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого
значення С141242 (Київ - Чоп) – Гаї – Острів на ділянці км 4+800-км 14+800,
Пустомитівського району Львівської області).
2.3.
Виділити
асигнування
відділу
освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації в сумі 1 420 240,00 грн., в тому числі:
КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» в сумі 113 000,00 грн. (на поточний ремонт будівлі
ДНЗ в с. Старе Село 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 2730 (інші
виплати населенню) в сумі 7 240,00 грн. (на виконання Постанови Кабінету
Міністрів України від 25 серпня 2005 року №823 «Про затвердження Порядку
надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського
піклування, після досягнення 18-річного віку»).
КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою дитячим садком, інтернатом при школі)»
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 1 300 000,00 грн. на
капітальний ремонт заміна покриття даху школи в с.Милятичі Пустомитівського
району Львівської області.
2.4. Збільшити КПКВКМБ 3719720 «Субвенція з місцевого бюджету на
виконання інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам
державного управління інших рівнів) в сумі 215 000,00 грн. Семенівській
сільській раді (для проведення фінансування по проекту «Добудова об’єкту
соціально-економічної інфраструктури – загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в
с.Семенівка Пустомитівського району Львівської області (до бюджету розвитку).
2.5. Виділити асигнування КНП «Пустомитівській ЦРЛ» в сумі 254 000,00
грн., в тому числі:
КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню» КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)) – 49 000,00 грн. (на реалізацію локальної програми
надання медичної допомоги хворим з трансплантованою донорською ниркою на
2019 рік).
КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню» КЕКВ 2610 (субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям) в сумі 60 000,00 грн.

КПКВКМБ 0212113 «Первинна медична допомога населенню, що надається
амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)» КЕКВ 2610 (субсидії та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 135 000,00
грн.
КПКВКМБ 0212112 «Первинна медична допомога населенню, що надається
фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами» КЕКВ 2610 (субсидії
та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 10 000,00
грн.
2.6.
Виділити
асигнування
відділу
культури
Пустомитівської
райдержадміністрації в сумі 2 113 600,00 грн., а саме:
КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» в сумі 521 700,00 грн., а саме:
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 20 000,00 грн.
(придбання автозапчастин);
КЕКВ 2240 (оплата послуг(крім комунальних)) – 122 000,00 грн. (ремонт
автомобілів та ремонт даху районного народного дому);
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) – 379 700,00 грн. (на
капітальний ремонт існуючої будівлі НД №2 м. Пустомити мкр. Лісневичі
(додаткові роботи) – 99 700,0 грн.; на капітальний ремонт цокольного
приміщення НД №2 с.Старе Село – 280 000,0 грн.).
КПКВКМБ 1017324 «Будівництво установ закладів культури» КЕКВ 3142
(реконструкція та реставрація інших об’єктів) в сумі 1 591 900,00 грн.
(реконструкція та реставрація НД с. Городиславичі – 650 000,00 грн.,
реконструкція та реставрація НД с.Вовків – 941 900,00 грн.).
2.7. Органам місцевого самоврядування в сумі 4 288 680,00 грн., в т.ч.:
КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 3220
(капітальні трансферти органам державного управління інших) в сумі 231 000,00
грн., Семенівській сільській раді – 231 000,00 грн. (на капітальний ремонт
пішохідних доріжок та стоянки по вул.Шевченка в с.Семенівка 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 1 800 000,00 грн., а саме:
- Верхньобілківській сільській раді – 1 300 000,00 грн. (на проект
«Добудова загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 250 учнів в с.Верхня Білка
Пустомитівського району Львівської області» (коригування));
- Оброшинській сільській раді – 500 000,00 грн. (на співфінансування ДФРР
для будівництва школи в с.Оброшино Пустомитівського району Львівської
області(завершення будівництва)).
КПКВКМБ 3719730 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних
доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам
державного управління інших) в сумі 1 557 680,00 грн., Пикуловичівській
сільській раді (на капітальний ремонт дороги на вул. Шкільна в с.Пикуловичі
Пустомитівського району Львівської області).
КПКВКМБ 3719730 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних

доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам
державного управління інших) Звенигородській сільській раді – 500 000,00 грн.
(на капітальний ремонт дороги по вул. Савчинського в селі Звенигород
Пустомитівського району Львівської області).
«КПКВКМБ 3719720 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання
інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів) - на виконання «Програми вдосконалення управління
територіальним розвитком у Пустомитівському районі на 2019 рік» в сумі
200 000,00 грн.
3. Внести зміни до показників районного бюджету Пустомитівського
району в межах бюджетних призначень на 2019 рік, а саме:
3.1. По відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації, а саме:
Зменшити асигнування:
по КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 10 000,00 грн.
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6 000,00 грн.
КЕКВ 2274 Оплата природного газу 44 000,00 грн.
Збільшити асигнування:
по КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»
КЕКВ 2111 Заробітна плата 60 000,00 грн.
Зменшити асигнування:
КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 50 000,00 грн.
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 30 000,00 грн.
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії 8 000,00 грн.
КЕКВ 2274 Оплата природного газу 60 000,00 грн.
Збільшити асигнування:
КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»
КЕКВ 2111 Заробітна плата 148 000,00 грн.
Зменшити асигнування по КПКВК 0611020 - Надання загальної середньої
освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в .т.ч школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами КЕКВ 2274 Оплата природного газу - 732 000,00 грн.
Збільшити асигнування КПКВКМБ 0611010 «Дошкільна освіта»:
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 600 000,00 грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 132 000,00 грн.
3.2. По комунальному підприємству «Соціальні гарантії» здійснити
перерозподіл асигнувань до плану використання бюджетних коштів по
КПКВКМБ 0813241 КЕКВ 2610, а саме:
Зменшити в сумі 223 362,00 грн.
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних)) – 162 000,00 грн.
КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) – 13 080,00 грн.
КЕКВ 2274 (оплата природного газу) – 40 000,00 грн.
КЕКВ 2250 (видатки на відрядження) – 8 282,00 грн.
Збільшити в сумі 223 362,00 грн.
КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 188 000,00 грн.
КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 35 362,00 грн.

3.3. По Пустомитівському районному центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді внести зміни в межах затвердженого кошторису, а саме:
по КПКВКМБ 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» КЕКВ 2282 (окремі заходи по
реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку), а
саме:
- зменшити асигнування на виконання «Районної комплексної програми на
2018-2020роки щодо соціальної підтримки, адаптації військовослужбовців,
учасників АТО та членів їх сімей, бійців добровольчих формувань, які отримали
посвідчення бійця-добровольця АТО та членів їх родин, сімей загиблих героїв під
час Революції Гідності та в ході проведення АТО, вшанування пам'яті загиблих,
проведення комплексних заходів з військово - патріотичного виховання молоді,
організації літніх таборів для дітей та юнацтва із елементами військово медичної підготовки» (зі змінами, внесеними рішенням районної ради від
02.02.2018 №429, від 30.03.2018 №460, від 19.10.2018 №550 та від 14.12.2018
№601, від 26.07.2019р №689 ), а саме:
пп.8.5 - організація оздоровлення (відпочинку) дітей з сімей: учасників бойових
дій, загиблих учасників АТО, загиблих у Революції Гідності, бійців-добровольців
АТО, постраждалих учасників масових акцій громадського протесту, що
відбулися у періоді з 21.11.2013 до 21.02.2014рр. в сумі 30 000,00грн;
- збільшити асигнування на виконання Програми «Соціальна робота з
сім’ями, дітьми та молоддю у Пустомитівському районі на 2017-2020рр» в сумі
30 000,00 грн.
по КПКВКМБ 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді»:
зменшити асигнування КЕКВ 2210 (Предмети та матеріали, обладнання
та інвентар) – 4 000,00 грн.
збільшити асигнування КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці) –
4 000,00 грн.
3.4. По Пустомитівській районній державній адміністрації:
по КПКВКМБ 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів», а
саме:
зменшити асигнування КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам
державного управління інших рівнів) в сумі 61 500,00 грн.
збільшити
асигнування КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам
державного управління інших рівнів) в сумі 61 500,00 грн.
3.5. По Пустомитівському центру комплексної реабілітації для осіб з
інвалідністю:
по КПКВКМБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю», а саме:
зменшити асигнування
КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 7895,00 грн.
КЕКВ 2800 (інші поточні видатки) – 1980,00 грн.
збільшити асигнування
КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 9875,00 грн.
3.6. По відділу культури Пустомитівської райдержадміністрації, а саме:
по КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

зменшити асигнування
КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 40,0 тис грн.
КЕКВ 2120 (нарахування на зарплату) – 31,0 тис грн.
збільшити асигнування
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних)) – 10,0 тис грн.
по КПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв»
збільшити асигнування
КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 50,0 тис грн.
КЕКВ 2120 (нарахування на зарплату) – 2,0 тис грн.
КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) – 19,0 тис грн.
по КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури»
зменшити асигнування
КЕКВ 2120 (нарахування на зарплату) – 18,0 тис грн.
КЕКВ 2274 (оплата газу) – 10,0 тис грн.
збільшити асигнування
КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 18,0 тис грн.
по КПКВКМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання»
зменшити асигнування
КЕКВ 2240 (оплата послуг) – 9,0 тис грн.
збільшити асигнування
КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) – 9,0 тис грн.
по КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів»
зменшити асигнування
КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату) – 9,0 тис грн.
КЕКВ 2250 (видатки на відрядження) – 2,0 тис грн.
КЕКВ 2240 оплата послуг (крім комунальних) – 3,0 тис грн.
збільшити асигнування
КЕКВ 2111 (заробітна плата) –14,0 тис грн.
3.7. По КНП ПРР «Пустомитівська центральна районна лікарня», а саме:
зменшити асигнування
КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню» КЕКВ 2610 (субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)) в сумі 700 000,00 грн.
збільшити асигнування
КПКВКМБ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)) в сумі 700 000,00 грн.
3.8. 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
КЕКВ 2210 – 146 000,00 грн.
КЕКВ 2240 – 220 000,00 грн.
КЕКВ 2250 – 13 700,00 грн.
КЕКВ 2800 – 2 800,00 грн.

КЕКВ 2273 – 32 700,00 грн.
КЕКВ 2275 – 12 500,00 грн.
КЕКВ 2282 – 4 300,00 грн.
збільшити асигнування
КЕКВ 2111 – 244 000,00 грн.
КЕКВ 3110 – 25 000,00 грн. (до бюджету розвитку)
КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»
збільшити асигнування
КЕКВ 2210 – 63 000,00 грн. в ч. ч. (13000,00 грн. на Районну цільову
програму підтримки книговидання в Пустомитівському районі на 2019-2020
роки; 50000,00 грн. на Районну цільову програму щодо організації та проведення
протокольних і масових заходів Пустомитівської районної ради ).
КПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування»
збільшити асигнування
КЕКВ 2800 – 100 000,00 грн. (Програма розвитку місцевого самоврядування
Пустомитівського району на 2018-2020 роки.)
КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»
на виконання «Районної комплексної програми на 2018-2020роки щодо
соціальної підтримки, адаптації військовослужбовців, учасників АТО та членів їх
сімей, бійців добровольчих формувань, які отримали посвідчення бійцядобровольця 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»
зменшити асигнування
КЕКВ 2240 – 10 000,00 грн.
збільшити асигнування
КЕКВ 2210 – 10 000,00 грн.
4. Збільшити доходну частину загального фонду районного бюджету за
КДК 41050900 «Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» в сумі 365 335,00 грн. та
спрямувати на видатки:
КПКВКМБ 0816083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа» КЕКВ 3240 (Капітальні трансферти
населенню) (до бюджету розвитку).
5. Збільшити доходну (КДК 41053900) районного бюджету в сумі
472 550,00 грн., за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету, виділених з
інших місцевих бюджетів згідно з додатком №3.
Збільшити відповідно до пункту 5 даного рішення розмір видаткової
частини районного бюджету Пустомитівського району на 2019 рік спрямувати
відділу культури Пустомитівської райдержадміністрації, управлінню соціального
захисту населення, КНП ПРР «Пістомитівській ЦРЛ», відділу освіти

Пустомитівської райдержадміністрації на фінансування заходів, наведених у
додатку №3.
6. Збільшити доходну частину загального фонду районного бюджету за
КДК 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на
загальну суму 8 836 283,00 грн.
Збільшити відповідно до пункту 6 даного рішення розмір видаткової
частини районного бюджету Пустомитівського району на 2019 рік та спрямувати
кошти субвенції з державного бюджету по КПКВКМБ 3719510 «Субвенція з
місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»
КЕКВ 3220 (Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів)
в сумі 8 836 283,00 грн. Пустомитівській міській раді, а саме:
- Розподіл субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій згідно додатку 2 до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.072019 №500-р «Деякі питання
розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (зі
змінами від 04.12.2019 р. №1192-р) для міста Пустомити – 8 836 283,00 грн.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток №3
до рішення районної ради
від 16.12.2019 №

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

2

3

Назва органу
місцевого
самоврядування
Солонківська
с/рада (від
11.11.2019 № 3205)

Сума
субвенції,
грн.
130 000,00

КЕКВ 2620

КЕКВ 3220

Призначення

130 000,00

0

Солонківська
с/рада (від
11.11.2019 № 3206)
Мурованська
сільська рада
ОТГ (від
11.04.2019 № 976)
Старосільська
с/рада (від
28.11.2019 № 798)

300 000,00

300 000,00

0

10 000,00

10 000,00

0

32 550,00

32 550,00

0

Всього

Відділу культури
Пустомитівської РДА
КПКВКМБ 1011100
КЕКВ 2111- 106600,00
грн.
КЕКВ 2120-23400,00грн.
Управлінню соцзахисту
населення КПКВКМБ
0813033 КЕКВ 2610
Районні державні
адміністрації КПКВКМБ
0215032 КЕКВ 2610
ДЮСШ «Надія»
Відділу освіти
Пустомитівської РДА
КПКВКМБ 0611020
КЕКВ 2210 – 16 550,00
грн.
КНП «Пустомитівській
ЦРЛ»
КПКВКМБ 2610
– 14000,00

472 550,00

472 550,00

0

4

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління РДА

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №1
до рішення районної ради
від 16.12.2019р. №___
Поступлення доходів до районного бюджету Пустомитівського району за січень-листопад 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

Уточ.план
на рік

уточ.план
на січеньлистопад
місяць

2

3

4

Факт за
січень листопад
місяць

% до плану
на рік

% до уточ.
плану на рік

5

6

7

% до
уточ.плану на
січеньлистопад
місяць

8

128987,8

148429,6

142993,8

155367,4

120,5

104,7

108,7

20,0
20,0

20,0
20,0

17,5
18,5

20,1
5,2
76,2

100,5
26,0
#DIV/0!

100,5
26,0
#DIV/0!

114,9
28,1
#DIV/0!

19,9

#DIV/0!

2,0
10,0

2,0
10,0

2,0
10,0

114,3
3,7
898,4

185,0
8984,0

#DIV/0!
185,0
8984,0

185,0
8984,0

129039,8

148481,6

143041,8

156505,2

121,3

105,4

109,4

Офіційні трансферти

555860,9

504292,9

474034,6

422512,8

76,0

83,8

89,1

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

10151,5
35579,2
63675,8
103048,2
249056,8
19945,4
22836

9305,5
32614,3
59629,9
95255,0
237777,4
18942,1
20510,4

9305,5
32614,4
41325,3
95255,0
213058,9
15094,7
15859,0

91,7
91,7
81,4
92,4
62,0
121,3
405,4
108,1
85,7

91,7
91,7
64,9
92,4
85,5
75,7
69,4
405,4
108,1
89,9

100,0
100,0
69,3
100,0
89,6
79,7
100,0
104,1
117,9
94,0

Разом доходів

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

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

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління

2402,0

2402,0

9356,9

9738,6

2402,0
687302,7

2402,0
655176,5

2201,8
626433,3

2595,8
588756,6

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №2
до рішення районної ради
від 16.12.2019р. №___

Видатки
районного бюджету по Пустомитівському району
за січень-листопад 2019 р.
Затверджен Уточн. план
о по бюд-ту
на 2019р
на 2019р.
1

2

3

план на
вказаний
період
4

Виконано
за січеньлистопад
2019р.
5

тис.грн.

% викон. % викон.
до затв. до уточн.
плану
бюд-ту
6

7

1. Державне управління

6511,0

8468,0

8134,5

7080,5

108,7

83,6

- в т.ч. органи місцевого самоврядування

5911,0

6351,0

6022,5

5306,1

89,8

83,5

200,0

860,0

860,0

780,0

390,0

90,7

400,0

1257,0

1252,0

994,4

248,6

79,1

членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування
інша діяльність в сфері державного управління
2. Освіта

193470,2

200381,6

187477,8

159708,8

82,5

79,7

3. Охорона здоров»я

86036,5

90311,1

82487,6

63131,7

73,4

69,9

4. Соц.захист всього, в тому числі:

18460,1

22823,8

21928,2

18858,4

102,2

82,6

- районний центр служби для молоді

2033,9

2353,9

2192,5

2080,3

102,3

88,4

99,0

99,0

84,0

67,7

68,4

68,4

8810,0
2900,0

9298,0
3200,0

9067,5
2961,4

8004,3
2641,9

90,9
91,1

86,1
82,6

1098,2

1298,2

1270,2

1148,6

104,6

88,5

1050,0

2787,5

2700,2

2128,2

202,7

76,3

133,0

133,0

122,0

108,7

81,7

81,7

900,0

1350,0

1245,1

795,4

88,4

58,9

200,0

200,0

200,0

199,4

99,7

99,7

200,0

200,0

200,0

169,5

84,8

84,8

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

1260,0

1260,0

1059,9

212,0

84,1

50,0

80,0

79,6

63,4

126,8

79,3

14,0

14,0

13,0

45,7

45,7

1,1

1,1

1,1

0,9

81,8

81,8

210,9

210,9

210,9

142,3

67,5

67,5

78,2

78,2

54,0

210,0

210,0

192,5

137,5

65,5

65,5

95,7

88,2

- молодіжні програми
- територіальний центр
КП "Соціальні гарантії"
центр соціальної реабілітації дітей -інвалідів .
- одноразова матеріальна допомога
компенсація фізичним особам які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку
пільги з місцевого бюджету згідно рішення
обласної ради
-адресна допомога воїнам УПА та політв. для
вирішен. питань ЖКП.
адресна допомога особам, які постраждали від
Чорнобильської катастрофи

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

6,4

69,1

26181,5

28423,5

26759,3

25066,9

7. Фізкультура і спорт

3276,6

3546,6

3380,2

3141,9

95,9

88,6

в т.ч.: ДЮСШ

1416,6

1686,6

1670,9

1570,2

110,8

93,1

-ФСТ «Колос»

200,0

200,0

183,6

175,5

87,8

87,8

1540,0

1540,0

1410,4

1307,6

84,9

84,9

120,0

120,0

115,3

88,6

73,8

73,8

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

Затверд. Уточнений План на Виконано за % викон. до
план на
план на вказаний
січеньзатверд.
період
2019р.
2019 р.
листопад
бюджету
2019р.
Інша діяльність повязана
експлуат.обєктів житлво-комунального
господарства
житлово-експлуат.господарство

% викон.
до уточн.
плану

50,0

50,0

50,0

125,0

125,0

100,0

14,3

11,4

11,4

16537,6

19796,5

18504,9

16180,7

97,8

81,7

195,0

450,0

450,0

450,0

230,8

100,0

26368,5

28741,9

27077,6

25343,3

96,1

88,2

8. Засоби масової інформації в т.ч.

110,0

35,0

35,0

34,0

30,9

97,1

- преса

- благоустрій
Погашення заборгованості з різниці в
тарифах
7. Культура

100,0

110,0

35,0

35,0

34,0

0,0

0,0

9. Фізкультура і спорт

3526,6

4745,5

4565,0

3902,8

110,7

82,2

в т.ч.: ДЮСШ

1416,6

1686,6

1670,9

1570,2

110,8

93,1

120,0

120,0

115,3

88,6

73,8

73,8

200,0

200,0

183,6

175,5

87,8

87,8

519,9

519,9

178,2

1540,0

1540,0

1410,5

1307,6

Проведення навчально тренувальних
зборів і змагань
-ФСТ «Колос»
утримання та фінансова підтримка
- спортивна школа "Тризуб" "Надія"

84,9

84,9

23,3

46,6

51,8

624,0

559,4

279,7

88,2

500,0

413,6

82,7

82,7

Забезпечення діяльності місцевих
центрів фізичного здоовя населення "
Спорт для всіх".
- відділ молоді і спорту

50,0

45,0

40,8

200,0

634,0

10. Сільс.господарство

500,0

500,0

Здійснення заходів із землеустрію
11.Дорожне господарство
Інші заходи повязані з економічної
діяльності.
Заходи з енергозбереження
Проектування реставрація та
охорони памяток аохітектури
Збереження природно-заповідного
фонду
Охорона та раціональне
використання природних ресурсів
Інша діяльністьу сфері екології та
охорони природніх ресурсів
Матеріальний резерв району
12. Резервний фонд
13. Послуги з економічної діяльності
Разом видатків
реалізація інших захлдів щодо
соціально-економ.розвитку територ.
15. Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету)
Субвенція з місцевого бюджету за
рахунок залишку освітньої
субвенції.
субвенція з місцевого бюджету на
здійсгнення переданих видатків у
сфері охорони здоровя

34,3

340,0

983,0

958,7

713,8

209,9

72,6

2975,8

4554,4

4525,4

4389,0

147,5

96,4

100,0

109,0

89,0

72,0

72,0

66,1

100,0

400,0

391,7

326,0

326,0

81,5

32,0

32,0

232,9

232,9

51,4

100,1

100,1

82,4

0,0

82,3

11,6

11,6

11,6

0,0

100,0

250,0

520,0

520,0

216,6

86,6

41,7

3170,0

892,8

472,7

0,0

0,0

0,0

30,0

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

400075,6

433245,4

405275,6

343836,0

85,9

79,4

172,6

172,6

147,4

7027,8

7027,8

7023,4

0,0

99,9

12682,2

12682,2

10700,0

0,0

84,4

500,0

440,0

17,3
3,5

3,5

500,0

85,4

Затверд. Уточнений План на Виконано за % викон. до
план на
план на вказаний
січеньзатверд.
період
2019р.
2019 р.
листопад
бюджету
2019р.
17. Видатки за рахунок субвенції
державного бюджету на соц. захист
Виплату допомоги сім’ям з дітьми ,
малозабезпеченим сім’ям та інвалідам
з дитинства та дітям-інвалідам
виплата державної допомоги на дітей
сиріт та інвалідів та дітей позбавлення
батьківського піклуввання
Надання пільг та житлових субсидій
Разом видатків
Спец. кошти (власні видат.)
Всього видатків

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

% викон.
до уточн.
плану

343884,8

252688,3

236761,7

211412,9

61,5

83,7

185794,1

183294,2

167552,1

146408,1

78,8

79,9

1964,5

1658,5

1474,0

932,9

47,5

56,2

156126,2

67735,6

67735,6

64071,9

41,0

94,6

744460,4

706316,3

662359,9

573137,0

77,0

81,1

51923,3

162874,1

158392,0

127911,8

246,3

78,5

796383,7

869190,4

820751,9

701048,8

88,0

80,7

Л. Максим

Проект рішення
Про виділення приміщення під громадську приймальню народного
депутата України Г.Васильченко.
Враховуючи викладене в листі народного депутата України Васильченко
Галини Іванівни від 11.10.2019 №319 09 1017 (додається), керуючись пунктом 5
статті 28 Закону України «Про статус народного депутата України»,
враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку від
132.12.2019, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл КП «Архітектурно-планувальне бюро» Пустомитівської
районної ради (В.Юзькевич) на:
1.1. Виділення приміщення площею 16,1 м2 (кабінет №12, другий
поверх) у будинку, що знаходиться за адресою: м. Пустомити,
вул.Грушевського, 27, під громадську приймальню народного депутата України
Г.Васильченко, на строк виконання її депутатських повноважень, для
розташування в ньому робочого місця її помічника-консультанта та здійснення
нею особистого прийому громадян.
1.2. Укладення договору оренди відповідно до чинного законодавства
України.
2. 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

