Проект рішення
Про порядок денний 57-ї чергової сесії
Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 57-ї чергової сесії:
1.
Про звернення Пустомитівської районної ради. (доповідає голова
постійної комісії з питань депутатської діяльності, регламенту, етики,
законності і правопорядку Марія Вертас).
2.
Про результати діяльності Львівської місцевої прокуратури №3 на
території Пустомитівського району в 2019 році та в І півріччі 2020 року
(доповідає керівник Львівської місцевої прокуратури №3 Томашевський Артур
Гегамович).
3.
Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за І
півріччя 2020 року та роботу фінансового відділу Пустомитівської районної
державної адміністрації (доповідає голова постійної комісії з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
4.
Про надання одноразових матеріальних допомог мешканцям
Пустомитівського району (доповідає голова постійної комісії з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
5.
Про внесення змін до показників районного бюджету
Пустомитівського району на 2020 рік (доповідає голова постійної комісії з
питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
6.
Про внесення змін до рішення районної ради від 14.02.2020 №789
«Про спрямування обсягу вільного залишку коштів районного бюджету, що
склався станом на 1 січня 2020 року, по загальному фонду бюджету та залишків
перехідної освітньої та медичної субвенцій» (доповідає голова постійної комісії з
питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
7.
Про спрямування обсягу вільного залишку коштів районного
бюджету, що склався станом на 1 січня 2020 року, по загальному фонду бюджету
та залишків перехідної освітньої субвенції (доповідає голова постійної комісії з
питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
8.
Про затвердження розпорядження голови Пустомитівської районної
ради від 25.06.2020 №02\09-63 «Про затвердження уточненого фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська центральна районна лікарня» станом на 1 липня 2020 року»
(доповідає голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій Ігор Васьків).
9.
Про хід виконання обласного Конкурсу проектів місцевих ініціатив на
2020 рік. (доповідає головний спеціаліст відділу економічного розвитку,
інфраструктури, енергетики та інформаційної діяльності районної
державної адміністрації Олег Салабай, співдоповідає радник голови районної
ради (патронатна служба) Юлія Васіна).

10. Про введення до штатних розписів комунальних закладів освіти
Пустомитівської районної ради 10,0 ставок посад медичної сестри. (доповідає
голова постійної комісії з питань освіти, науки, релігії, національного і
духовного відродження, інформаційної політики та свободи слова Олександр
Михальчук).
11. Про створення Комунального закладу «Центр професійного розвитку
педагогічних працівників Пустомитівської районної ради Львівської області».
(доповідає голова постійної комісії з питань освіти, науки, релігії,
національного і духовного відродження, інформаційної політики та свободи
слова Олександр Михальчук).
12. Про введення 1,0 ставки посади асистента учителя для класу з
інклюзивним навчанням у Комунальний заклад Пустомитівської районної
ради «Підбірцівський ЗЗСО I-III ступенів Пустомитівського району
Львівської області». (доповідає голова постійної комісії з питань освіти,
науки, релігії, національного і духовного відродження, інформаційної політики
та свободи слова Олександр Михальчук).
13. Про діяльність відділу культури, молоді та спорту
Пустомитівської районної державної адміністрації в сфері культури
(доповідає начальник відділу культури, молоді та спорту Пустомитівської
РДА Оксана Руденко).
14. Про передачу основних та малоцінних засобів з балансу відділу
культури, молоді та спорту районної держадміністрації на баланс
Зимноводівської сільської ради ОТГ (доповідає голова постійної комісії з
питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
15. Про надання погодження КНП Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська ЦРЛ» на звільнення від сплати орендної плати орендарів
нежитлових приміщень та від нарахування їм штрафних санкцій, на час дії
карантину. (доповідає голова постійної комісії з питань містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку
Олег Фар’ян).
16. Про надання дозволу Пустомитівській районній раді на списання та
зняття з обліку основних засобів і необоротних активів, непридатних для
подальшої експлуатації (доповідає голова постійної комісії з питань
містобудування,
архітектури,
житлово-комунального
господарства,
транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
17. Про передачу газового котла SAUINER DUVAL 25 квт на баланс КП
«Архітектурно- планувальне бюро» Пустомитівської районної ради (доповідає
голова постійної комісії з питань містобудування, архітектури, житловокомунального господарства, транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
18. Про
надання
погодження
Комунальному
некомерційному
підприємству Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна
районна лікарня» на передачу в оренду частини лабораторних приміщень
(доповідає голова постійної комісії з питань містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
19. Про реорганізацію КП «Архітектурно-планувальне бюро» (доповідає
голова постійної комісії з питань депутатської діяльності, регламенту,

етики, законності і правопорядку Марія Вертас).
20. Про надання дозволу КНП Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська ЦРЛ» на списання з його балансу автотранспортних засобів,
непридатних для подальшої експлуатації. (доповідає голова постійної комісії з
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї, материнства,
дитинства Юрій Зінько).
21. Про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни)
межі села Нижня Білка Верхньобілківської сільської ради Пустомитівського
району Львівської області (доповідає голова постійної комісії районної ради з
питань використання землі та регулювання земельних ресурсів Григорій
Гуль).
22. Про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни)
межі села Сухоріччя Верхньобілківської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області (доповідає голова постійної комісії районної ради з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів Григорій Гуль).
23. Різне.

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про результати діяльності Львівської місцевої прокуратури №3 на
території Пустомитівського району в 2019 році та в І півріччі 2020 року.
Заслухавши інформацію керівника Львівської місцевої прокуратури
№3, А.Томашевського про результати діяльності Львівської місцевої
прокуратури №3 на території Пустомитівського району в 2019 році та в І
півріччі 2020 року, враховуючи висновок постійної комісії з питань
депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку від
30.07.2020, керуючись підпунктом 36) пункту 1 статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, районна рада
ВИРІШИЛА:
Інформацію Львівської місцевої прокуратури №3 про результати
діяльності
Львівської
місцевої
прокуратури
№3
на
території
Пустомитівського району в 2019 році та в І півріччі 2020 року, прийняти до
відома.
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про виконання районного бюджету Пустомитівського району
за І півріччя 2020 року та роботу фінансового відділу Пустомитівської
районної державної адміністрації.
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 І
півріччя 2020 року, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з
питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 30.07.2020, керуючись
статтями 78, 80 Бюджетного кодексу України, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт Пустомитівської районної державної адміністрації про виконання
районного бюджету Пустомитівського району за І півріччя 2020 року затвердити:
по доходах – в сумі 191 153,00 тис. грн. згідно з додатком №1.
по видатках – в сумі 180 223,40 тис. грн. згідно з додатком №2.
2. Роботу фінансового відділу Пустомитівської районної державної
адміністрації вважати ______________.
3. Звіт про виконання районного бюджету Пустомитівського району за І
півріччя 2020 року опублікувати в районній газеті "Голос народу".
4. 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 04.08.2020р. №___

Поступлення доходів до районного бюджету Пустомитівського району
за І півріччя 2020 року
тис.грн

Доходи загального фонду

1

Податок на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
Частина чистого прибутку госп. організацій
Адміністративні штрафи та інші санкції
Адміністративний збір
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна
Інші надходження

Затв.план
на рік

Уточ.план
на рік

уточ.план
на січеньчервень
місяць

Факт за
січеньчервень
місяць

% до плану
на рік

% до уточ.
плану на рік

% до
уточ.плану на
січень-червень
місяць

2

3

4

5

6

7

8

158154,9
2,0

158154,9
2,0

86213,9
1,0

5,0

5,0

2,5

20,0
20,0

20,0
20,0

9,9
9,9

158201,9

158201,9

86237,2

Офіційні трансферти

132879,1

168013,2

Медична субвенція
Освітня субвенція
Інші субвенції з місцевого бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері освіти

9739,7
114789,4
8350,0
0

Разом доходів

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенц
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
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 місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих
закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері охорони здоровя
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
в т.ч. власні надходження бюджених устан.
ВСЬОГО ДОХОДІВ

11406,6
2772,0
2772,0
293853,0

87667,9

19,7

55,4
0,0
0,0
40,0
0,0
0,0
0,0
98,5

55,4
0,0
0,0
40,0
0,0
0,0
0,0
98,5

101,7
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
199,0

87907,4

55,6

55,6

101,9

105389,9

100306,3

75,5

59,7

95,2

9739,7
121810,2
12859,1

9739,7
71636,4
7182,2

9739,7
71636,4
4137,5

100,0
62,4
49,6

100,0
58,8
32,2

100,0
100,0
57,6

1121,8

660,5

345,0

0,0

30,8

52,2

625,2

272,9

186,5

0,0

29,8

68,3

1714,5

490,8

0,0

0,0

0,0

0,0

4500

499,7

499,7

0,0

11,1

100,0

2766,1

2766,1

2766,1

0,0

0,0

0,0

1470

735,0

735,0

0,0

50,0

100,0

11406,6
5819,5
5819,5
332034,6

11406,6
4506,4
4506,4
196133,5

10260,4
2939,3
2939,3
191153,0

90,0
106,0
106,0
65,1

90,0
50,5
50,5
57,6

90,0
65,2
65,2
97,5

49,6
2,0
0,7
167,5

Додаток №2
до рішення районної ради
від 04.08.2020р. №___

Видатки
районного бюджету по Пустомитівському району
за І півріччя 2020 року
Показник

1

Затверджено Уточн. план
по бюд-ту на на 2020р
2020р.
2

3

План на
вказаний
період
4

тис.грн.
Виконано % викон. % викон.
за червень до затв. до уточн.
2020р.
плану
бюд-ту
5

6

7

1. Державне управління

8950,0

9140,0

5740,0

4181,6

46,7

45,8

Пустомитівська районна рада

6350,0

6470,0

3495,0

2869,5

45,2

44,4

членські внески до асоціацій органів
місцевого самоврядування

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

100,0

100,0

інша діяльність в сфері державного
управління

1600,0

1670,0

1245,0

312,1

19,5

18,7

205324,5

214878,4

120962,7

100582,9

49,0

46,8

3. Охорона здоров'я

28421,5

26244,3

23145,8

19952,8

70,2

76,0

4. Соц.захист всього, в тому числі:

19820,5

20726,9

10985,2

8224,6

625,3

592,5

10413,0
3480,0

10510,6
3480,0

5289,9
1735,5

4521,9
1293,2

43,4
37,2

43,0
37,2

1506,0

1603,6

952,4

734,5

48,8

45,8

1150,0

1776,5

1157,8

814,2

70,8

45,8

119,9

120,0

60,1

55,0

45,9

45,8

900,0

984,6

502,2

456,6

50,7

46,4

200,0

200,0

101,5

95,5

47,8

47,8

200,0

200,0

200,0

145,8

72,9

72,9

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

1300,0

1300,0

660,0

0,0

0,0

0,0

120,0

120,0

84,4

8,8

7,3

7,3

14,0

14,0

7,6

3,5

25,0

25,0

1,1

1,1

0,6

0,5

45,5

45,5

216,5

216,5

108,2

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

75,0

45,1

30,1

30,1

34229,8

34700,0

19742,5

18205,1

53,2

52,5

2659,0

2659,0

1487,7

1063,3

40,0

40,0

99,0

99,0

50,8

8,3

8,4

8,4

6. Фізкультура і спорт, в т.ч.:

3885,5

3885,5

2165,2

1959,2

50,4

50,4

ДЮСШ

1899,5

1899,5

1140,4

1106,9

58,3

58,3

230,0

230,0

118,0

95,5

41,5

41,5

1636,0

1636,0

835,1

739,8

45,2

45,2

120,0

120,0

71,7

17,0

14,2

14,2

30,0

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

2. Освіта

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
районної 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
надання інших пільг (відшкодування
санаторно-курортних путівок на оздоровлення
ветеранів війни та відшкодування вартості
проїзду учасникам ліквідації на ЧАЕС)
надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
5. Культура, в т.ч.:
районний центр служби для молоді
молодіжні програми

ФСТ «Колос»
спортивна школа "Тризуб" "Надія"
проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
7. Економічна діяльність: сприяння
розвитку малого та середнього
підприємництва

Показник

1
Реалізація програм і заходів в галузі
зовнішньоекономічної діяльності
8. Економічна діяльність: Заходи з
енергозбереження
9. Матеріальний резерв району (заходи із
запобігання та ліквідації НС)
10. Резервний фонд

Разом видатків
Інша дотація місцевого бюджету
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
Субвенція з місцевого бюджету на
фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання
автомобільних доріг загального
користування
Інші субвенції з місцевого бюджету
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів

Разом видатків
Спеціальний фонд (в т.ч. власні видат.)
Всього видатків

Голова районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового відділу

Затверджено Уточн. план
по бюд-ту на на 2020р
2020р.
2

3

План на
вказаний
період

Виконано % викон. % викон.
за червень до затв. до уточн.
2020р.
плану
бюд-ту

4

5

6

7

0,0

400,0

270,0

21,6

#DIV/0!

5,4

0,0

100,0

100,0

81,2

#DIV/0!

81,2

50,0

50,0

50,0

49,9

99,8

99,8

2000,0

859,4

17,4

0,0

0,0

0,0

302711,8

311014,5

183208,8

153258,9

50,6

49,3

1000,0

1100,0

602,0

598,0

59,8

54,4

0,0

2100,0

2100,0

1700,0

#DIV/0!

81,0

0,0

4825,0

824,7

724,7

#DIV/0!

15,0

0,0

4763,0

2333,9

1322,7

#DIV/0!

27,8

0,0

3707,5

3707,5

3707,5

#DIV/0!

100,0

303711,8

327510,0

192776,9

161311,8

53,1

49,3

2967,7
306679,5

49450,3
376960,3

41451,4
234228,3

18911,6
180223,4

637,2
58,8

38,2
47,8

Галина Гичка
Любомир Максим

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", висновок постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 30.07.2020, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати матеріальну допомогу мешканцям Пустомитівського району
за рахунок коштів районного бюджету на 2020 рік, а саме:
- Медику Олексію Григоровичу в сумі 20,0 тис. грн., мешканцю
м.Пустомити, на лікування дружини Медик Марії Володимирівни;
- Підлужному Семену Пилиповичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю
м.Пустомити, на лікування;
- Артимович Мирославі Томівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці
с.Дмитровичі, на лікування доньки;
- Лісовій Лесі Іванівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Оброшино, на
лікування чоловіка;
- Калагурському Володимиру Петровичу в сумі 15,0 тис. грн.,
мешканцю с.Оброшино, на лікування;
- Лісова Юлія Андріївна в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Оброшино,
на лікування сина;
- Рак Наталії Ярославівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Кротошин,
на лікування;
- Раковичу Петру Миколайовичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю
м.Пустомити, на лікування;
- Марусич Марії Михайлівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці
м.Пустомити, на лікування;
- Шутяк Любові Йосипівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с.Скнилів, на
лікування чоловіка Шутяка Юрія Степановича;
- Зінгіс Анастасії Олександрівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці
с.Годовиця, на лікування;
- Крап Анастасії Петрівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.
Городиславичі, на лікування сина Захара Крапа;
- Мельнику Олегу Євстахійовичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю с.
Верхня Білка, на лікування;
- Шелепило-Морозовій Роксолані Ігорівні в сумі 15,0 тис. грн.,
мешканці м.Пустомити, на лікування сина Даниїла Морозова;
- Блищик Зоряні Іванівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці м.Пустомити,
на лікування;
- Савці Марії Миколаївні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Верхня Білка,
на ремонт житлового будинку, пошкодженого внаслідок пожежі;
- Швидкому Олегу Вікторовичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю смт.
Щирець, на ремонт житлового будинку, пошкодженого внаслідок пожежі;
- Василиків Ірині Мирославівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці
с.Ставчани, на ремонт житлового будинку, пошкодженого внаслідок стихії;

Вода;

- Пеприк Любові Василівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с.Зимна

- Гнатів Ірині Леонідівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Давидів, на
лікування;
- Лобай Світлані Володимирівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці
с.Кротошин, на лікування;
- Согуйко Маряні Ярославівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с.Старе
Село, на лікування;
- Звізло Стефану Миколайовичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю
м.Пустомити, на лікування;
- Мелешко-Гуль Ірині Михайлівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці
с.Миклашів, на лікування доньки.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про внесення змін до показників районного бюджету Пустомитівського району
на 2020 рік.
Розглянувши пропозиції Пустомитівської районної державної адміністрації,
викладені у листі №61-728/0/2-20 від 09.07.2020, доповнення до пропозицій №61751/0/2-20 від 14.07.2020 та №61-79/0/2-20 від 29.07.2020, враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій
від 30.07.2020 року, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом
17) частини 1 статті 43 та частиною 1 статті 59 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Збільшити доходну частину загального фонду районного бюджету за КДК
41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» з обласного бюджету на
фінансування у 2020 році Програми проведення обласного конкурсу проектів
місцевого розвитку у Львівській області на 2017-2020 роки в сумі 200 000,00 грн. та
спрямувати на видатки (до бюджету розвитку):
Виділити асигнування відділу культури, молоді та спорту Пустомитівської
райдержадміністрації в сумі 200 000,00 грн., по КПКВКМБ 1017324 «Будівництво
установ та закладів культури» КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт приміщення
спортивного залу Народного дому в с. Звенигород Пустомитівського району
Львівської області).
2. Збільшити доходну частину загального фонду районного бюджету за КДК
41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» в сумі 629 208,00,00 грн. та
спрямувати на видатки (до бюджету розвитку):
2.1. Відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації КПКВКМБ 0611020
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в
т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів
довгострокового користування) в сумі 629 208,00 грн., а саме:
- КЗ ПРР «Опорний заклад «Пустомитівський заклад загальної середньої освіти
№1 І-ІІІ ступенів» Пустомитівського району Львівської області» в сумі 235 249,00
грн.;
- КЗ ПРР «Пустомитівський заклад загальної середньої освіти №2 І-ІІІ ступенів
імені Василя Кучабського Пустомитівського району Львівської області» в сумі
69 709,00 грн.;
- КЗ ПРР «Ставчанський навчально-виховний комплекс «Заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Пустомитівського району
Львівської області» в сумі 101 687,00 грн.;
- КЗ ПРР «Старосільський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Пустомитівського району Львівської області» в сумі 222 563,00 грн.
3. Внести зміни до показників районного бюджету Пустомитівського району в
межах бюджетних призначень на 2020 рік, а саме:
3.1. по Пустомитівській районній раді, а саме:
зменшити асигнування:

по КПКВКМБ 0117630 КЕКВ 2240 в сумі 110 000,00 тис. грн. (Програма
транскордонного співробітництва на 2018-2020 роки).
збільшити асигнування:
по КПКВКМБ 0110180 на КЕКВ 2210 в сумі 50 000,00 тис. грн. (Районна
цільова програма підтримки книговидання в Пустомитівському районі на 2019-2020
роки);
по КПКВКМБ 0117680 КЕКВ 2800 в сумі 60 000,00 тис. грн. на реалізацію
Програми розвитку місцевого самоврядування Пустомитівського району на 20182020 роки, в т.ч.: 30,0 тис. грн. – членські внески для ОАМР «Ради Львівщини»,
30,0 тис. грн. – членські внески для Асоціації органів місцевого самоврядування
«Єврорегіон Карпати-України».
3.2. по Пустомитівській районній державній адміністрації, а саме:
по КПКВКМБ 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету
на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»
зменшити асигнування:
КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 40 509,00 грн.
збільшити асигнування:
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших рівнів)
в сумі 40 509,00 грн.
3.3. по відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації, а саме:
здійснити перекидку придбаного бензину в кількості 1200 літрів на суму
28 664,00 грн., а саме:
з КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»
на КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців та будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів».
зменшити асигнування:
КПКВКМБ 1014030 «забезпечення діяльності бібліотек»:
КЕКВ 2111 (заробітна плата) - 60,0 тис. грн.
КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) - 13,2 тис. грн.
збільшити асигнування:
КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури
та мистецтва»:
КЕКВ 2111 (заробітна плата) - 60,0 тис. грн.
КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) - 13,2 тис. грн.
3.4. Відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації спрямувати
вільний залишок по спеціальному фонду (батьківської плати) в сумі 450 000,00 грн.,
а саме:
КПКВКМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти мистецьким школам» КЕКВ
3110 (придбання обладнання і предметів дострокового користування) придбання
музичних інструментів в сумі 50 000,00 грн.;
КПКВКМБ 1017324 «Будівництво установ та закладів культури» КЕКВ 3132
(капітальний ремонт інших об’єктів) капремонт Оброшинської ДМШ в сумі
400 000,00 грн.
4. Збільшити доходну (КДК 41053900) районного бюджету в сумі 304 461,50
грн., за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету, виділених з інших місцевих
бюджетів згідно з додатком.

Збільшити відповідно до пункту 4 даного рішення розмір видаткової частини
районного бюджету Пустомитівського району на 2020 рік спрямувати відділу освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації,
відділу
культури
Пустомитівської
райдержадміністрації на фінансування заходів, наведених у додатку.
5. Затвердити розпорядження голови Пустомитівської районної державної
адміністрації, а саме:
16.06.2020 №282 «Про внесення змін в кошторисні призначення в галузі
культури, молоді та спорту»;
26.06.2020 № 307 «Про виділення коштів додаткової дотації з районного
бюджету»;
13.07.2020 № 329 «Про розподіл субвенції наданої органами місцевого
самоврядування, для районного бюджету»;
13.07.2020 № 330 «Про виділення коштів з районного бюджету для проведення
оплачуваних громадських робіт для незайнятого населення»;
22.07.2020 № 353 «Про виділення коштів додаткової дотації з районного
бюджету»;
30.07.2020 № 362 «Про виділення коштів додаткової дотації з районного
бюджету».
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

Додаток
до рішення районної ради
від 04 серпня 2020 №

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

Назва органу
місцевого
самоврядування
Лисиничівська
сільська рада
(від 27.03.2020
№48-1335)
Старосільська
сільська рада
(від 13.07.2020
№977)

Сума
субвенції,
грн.
30 484,50

КЕКВ 2620

10 000,00

10 000,00

3

Борщовицька
сільська рада
(від 08.07.2020
№1390)

77 252,00

77 252,00

4

Борщовицька
сільська рада
(від 28.07.2020 №
1419, 1420)

186 725,00

0

Всього

304 461,50

87 252,00

1

2

Голова районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового відділу

0

КЕКВ
3220

Призначення

Відділу освіти
Пустомитівської РДА
КПКВКМБ 0611020
КЕКВ 3110
0
Відділу освіти
Пустомитівської РДА
КПКВКМБ 0611020
КЕКВ 2210 – 5000,00;
Відділу культури
Пустомитівської РДА
КПКВКМБ 1014060
КЕКВ 2210 – 5000,00
0
Відділу освіти
Пустомитівської РДА
КПКВКМБ 0611020
КЕКВ 2210
(співфінансування
мікропроекти)
186 725,00 На співфінансування
мікропроектів
Відділу освіти
Пустомитівської РДА
КПКВКМБ 0617321
КЕКВ 3142 – 93470,00;
Відділу культури
Пустомитівської РДА
КПКВКМБ 1017324
КЕКВ 3142 – 93255,00
217 209,50
30 484,50

Галина Гичка
Любомир Максим

Проект рішення
Про внесення змін до рішення районної ради від 14.02.2020 №789 «Про
спрямування обсягу вільного залишку коштів районного бюджету, що
склався станом на 1 січня 2020 року, по загальному фонду бюджету та
залишків перехідної освітньої та медичної субвенцій».
Враховуючи пропозиції, викладені в листі районної ради від 28.07.2020
№06-вих-273, висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій від 30.07.2019 року, керуючись статтею 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, районна
рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до підпункту 1.2 пункту 1 рішення районної ради від
14.02.2020 №789 «Про спрямування обсягу вільного залишку коштів районного
бюджету, що склався станом на 1 січня 2020 року, по загальному фонду бюджету
та залишків перехідної освітньої та медичної субвенцій», виклавши його в такій
редакції:
«1.2. Виділити асигнування КНП Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська центральна районна лікарня», а саме:
- по КПКВКМБ 0212144 КЕКВ 2610 «Централізовані заходи з лікування
хворих на цукровий та нецукровий діабет» в сумі 300 000,00 грн.;
- по КПКВКМБ 0212010 КЕКВ 2610 «Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню» в сумі 400 000,00 грн. (для безоплатного та пільгового
забезпечення лікарськими засобами амбулаторного лікування окремих груп
населення);
- по КПКВКМБ 0212010 КЕКВ 2610 «Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню» в сумі 300 000,00 грн. (для преміювання працівників
медичних установ району вторинної ланки (приймально-діагностичного
відділення, відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії,
інфекційного відділення, клініко-діагностичної лабораторії та інших).»
2. Внести зміни до підпункту 1.5 пункту 1 рішення районної ради від
14.02.2020 №789 «Про спрямування обсягу вільного залишку коштів районного
бюджету, що склався станом на 1 січня 2020 року, по загальному фонду бюджету
та залишків перехідної освітньої та медичної субвенцій», виклавши його в такій
редакції:
«1.5. Органам місцевого самоврядування в сумі 6 675 230,00 грн., а саме:
КПКВКМБ 3719150 «Інші дотації з місцевого бюджету» КЕКВ 2620
(поточні трансферти органам державного управління інших рівнів) в сумі
100 000,00 грн. (Ставчанській сільській раді на захищені статті).
КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 82 000,00
грн.
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 32 000,00 грн., а саме:
Пикуловицькій сільській раді – 32 000,00 грн. (на виготовлення
детального плану території в межах вул.М.Булеци, Шкільна в с.Пикуловичі для
обслуговування Пикуловицького НВК та допоміжних споруд);

КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 50 000,00 грн., Борщовицькій сільській раді (на проектно
кошторисну документацію котельні НД).
КПКВКМБ 3719720 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання
інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів) в сумі 4 000 000,00 грн.:
- Ставчанській сільській раді – 1 600 000,00 грн. (для проведення робіт по
об’єкту «Будівництво комплексу дитячих та спортивних майданчиків з
роздягальнею в с.Ставчани Пустомитівського району Львівської області);
- Ставчанській сільській раді – 400 000,00 грн. (для проведення робіт по
обєкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу до вул.Шашкевича, 42
в с.Ставчани Пустомитівського району Львівської області»);
- Пустомитівській міській раді – 500 000,00 грн. (на проект «Реконструкція
спортивних майданчиків зі штучним покриттям на вул. Д.Дяченко у
м.Пустомити Львівської області);
- Пустомитівській міській раді – 500 000,00 грн. (на проект «Реконструкція
очисних споруд у м.Пустомити Львівської області);
- Сокільницькій сільській раді – 1 000 000,00 грн. (на будівництво
загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Успенській в
с.Сокільники Пустомитівського району Львівської області на 660 учнів).
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 рівнів) в сумі 877 000,00 грн.:
- Пикуловицькій сільській раді – 327 000,00 грн. (на капітальний ремонт
дороги на вул.Шкільна в с.Пикуловичі Пустомитівського району Львівської
області);
- Містківській сільській раді – 50 000,00 грн. (на виготовлення ПКД дороги);
- на виконання «Програми вдосконалення управління територіальним
розвитком у Пустомитівському районі на 2020 рік» - 500 000,00 грн.
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 225 000,00 грн. Миколаївській
сільській раді на поточний ремонт дороги по вулиці Загір’я в с.Гаї.
КПКВКМБ 3719720 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання
інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів) в сумі 1 075 000,00 грн.:
Миколаївській сільській раді – 200 000,00 грн. (для будівництва зовнішнього
освітлення вулиць в селі Городиславичі);
Старосільській сільській раді – 200 000,00 грн. (для реконструкція
вуличного освітлення в с.Старе Село).
Верхньобілківській сільській раді – 675 000,00 грн. (на добудову ЗОШ І-ІІІ
ст. на 250 учнів в с. Верхня Білка Пустомитівського району Львівської області).
КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620
(поточні трансферти органам державного управління інших рівнів) в сумі
250 000,00 грн., Пустомитівській міській раді для КП «Пустомитиводоканал».

КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620
(поточні трансферти органам державного управління інших рівнів) в сумі
66 230,00 грн., на виконання «програми ліквідації загрози виникнення
ускладнень епідситуації в Пустомитівському районі на 2018-2022 роки», а саме:
Конопницькій сільській раді – 12 72,25 грн.
Борщовицькій сільській раді – 13788,35 грн.
Вовківській сільській раді – 6255,83грн.
Містківській сільській раді – 10722,63 грн.
Миколаївській сільській раді – 5652,23 грн.
Пікуловицькій сільській раді – 1967,40 грн.
Семенівській сільській раді – 2229,47 грн.
Ставчанській сільській раді – 5888,83 грн.
Старосільській сільській раді – 4222,85 грн.
Оброшинській сільській раді – 2623,2грн.
Звенигородській сільській раді – 5691,84 грн.
Верхньобілківській сільській раді – 5911,12 грн.
3. Внести зміни до підпункту 1.9 пункту 1 рішення районної ради від
14.02.2020 №789 «Про спрямування обсягу вільного залишку коштів районного
бюджету, що склався станом на 1 січня 2020 року, по загальному фонду бюджету
та залишків перехідної освітньої та медичної субвенцій», виклавши його в такій
редакції:
«1.9.
Виділити
асигнування
відділу
освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації в сумі 2 578 981,00 грн., а саме:
КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ 3132
(капітальний ремонт) – 165 000,00 грн. (виготовлення проектно-кошторисної
документації „Капітальний ремонт системи опалення ОЗ Пустомитівська ЗОШ
№1 І-ІІІ ступенів в м.Пустомити Львівської області” та проведення її експертизи
– 85 000,00
грн.; виготовлення проектно-кошторисної документації
„Капітальний ремонт Старосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Старе Село
Пустомитівського району Львівської області” та проведення її експертизи – 40
000,00 грн.; виготовлення проектно-кошторисної документації „Капітальний
ремонт благоустрою Милятичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Милятичі
Пустомитівського району Львівської області” – 40 000,00 грн.).
КПКВК 0615045 «Будівництво мультифункціональних майданчиків для
занять ігровими видами спорту» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація
інших об`єктів» в сумі 500 000,00 грн. («Реконструкція існуючого спортивного
майданчика у мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами
спорту за адресою вул.Садова, 1а, с.Борщовичі, Пустомитівський район,
Львівська область»).
КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ 3142
«Реконструкція та реставрація інших об`єктів» в сумі 500 000,00 грн.
(«Реконструкція ДНЗ в с.Наварія Пустомитівського району Львівської області
(коригування)» – 400 000,00 грн.; виготовлення проектно-кошторисної
документації та проведення експертизи по «Реконструкція корпусу №2
Сокільницької ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Сокільники Пустомитівського району
Львівської області» –– 100 000,00 грн.).
КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ 3132
«Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 300 000,00 грн. («Капітальний
ремонт з утепленням фасаду ДНЗ с. Оброшино Пустомитівського району
Львівської області»).

КВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2240 (Оплата послуг
(крім комунальних)) - 199 000,00 грн. - на протипожежні заходи; КЕКВ 2210
(предмети, матеріали, обладнання та інвентар) - 198 981,00 грн. - на покращення
матеріально-технічної бази, а саме: Пустомити ДНЗ №1 – 17 600,00 грн.,
Пустомити ДНЗ №2 – 17 676,00 грн., Пустомити ДНЗ №3 – 31 936,00 грн.,
Верхня Білка ДНЗ – 8 224,00 грн., Відники ДНЗ – 4 205,00 грн., Звенигород ДНЗ
– 13 781,00 грн., Милятичі ДНЗ – 4 205,00 грн., Оброшино ДНЗ – 26 215,00 грн.,
Підбірці ДНЗ – 13 781,00 грн., Семенівка ДНЗ – 17 180,00 грн., Старе Село ДНЗ
– 13 781,00 грн., Наварія ДНЗ – 8 230,00 грн., Шоломия ДНЗ – 8 931,00 грн.,
Містки ДНЗ – 8 931,00 грн., Миколаїв ДНЗ – 4 305,00 грн.
КПКВК 0611020 на виконання Програми з розвитку гірськолижного спорту
в Пустомитівському районі на 2020 рік в сумі 89 000,00 грн.
КЕКВ 2210 - 40 000,00 грн.
КЕКВ 2240 – 49 000,00 грн.
КПКВК 0611020 КЕКВ 2240 – 25 000,00 грн. на виконання програми щодо
забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя дітей в закладах
освіти на 2020-2024 роки.
КПКВК 0611010 КЕКВ 2240 – 25 000,00 грн. на виконання програми щодо
забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя дітей в закладах
освіти на 2020-2024 роки.
КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами» в сумі 127 000,00 грн., а саме:
КЕКВ 2210 в сумі 100 000,00 грн. на виконання програми розвитку
єдиноборств у Пустомитівському районі на 2020 рік;
КЕКВ 2240 в сумі 27 000,00 грн. для Пустомитівської ЗОШ №1.
КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ 3142
«Реконструкція та реставрація інших об`єктів» реконструкція системи опалення
та водопостачання Борщовицького НВК (ЗНЗ І-ІІІ ступенів ДНЗ) в с.Борщовичі
Пустомитівськго району Львівської області в сумі 150 000,00 грн.
КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами» КЕКВ 2210 в сумі 300 000,00 грн. придбання меблів
для Милятичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
4. 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 спрямування обсягу вільного залишку коштів
районного бюджету, що склався станом на 1 січня 2020 року, по загальному
фонду бюджету та залишків перехідної освітньої субвенції.

На підставі частини 4 статті 14 та частини 7 статті 78 Бюджетного кодексу
України, враховуючи пропозиції Пустомитівської районної державної
адміністрації, викладені у листі від 09.07.2020 №61-728/0/2-20, висновок постійної
комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від
30.07.2020, керуючись частиною 2 статті 43 та частиною 1 статті 59 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Спрямувати обсяг вільного залишку бюджетних коштів районного
бюджету по загальному фонду бюджету в сумі 552 000,00 грн., а саме:
1.1. Управлінню соціального захисту населення в сумі 395 000,00 грн., а саме:
КПКВК
0813242
КЕКВ
2730
матеріальна
допомога
мешканцям
Пустомитівського району, а саме:
- Медику Олексію Григоровичу в сумі 20,0 тис. грн., мешканцю
м.Пустомити, на лікування дружини Медик Марії Володимирівни;
- Підлужному Семену Пилиповичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю
м.Пустомити, на лікування;
- Артимович Мирославі Томівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці
с.Дмитровичі, на лікування доньки;
- Лісовій Лесі Іванівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Оброшино, на
лікування чоловіка;
- Калагурському Володимиру Петровичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю
с.Оброшино, на лікування;
- Лісова Юлія Андріївна в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Оброшино, на
лікування сина;
- Рак Наталії Ярославівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Кротошин, на
лікування;
- Раковичу Петру Миколайовичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю
м.Пустомити, на лікування;
- Марусич Марії Михайлівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці м.Пустомити,
на лікування;
- Шутяк Любові Йосипівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с.Скнилів, на
лікування чоловіка Шутяка Юрія Степановича;
- Зінгіс Анастасії Олександрівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Годовиця,
на лікування;
- Крап Анастасії Петрівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с. Городиславичі,
на лікування сина Захара Крапа;
- Мельнику Олегу Євстахійовичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю с. Верхня
Білка, на лікування;
- Шелепило-Морозовій Роксолані Ігорівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці
м.Пустомити, на лікування сина Даниїла Морозова;
- Блищик Зоряні Іванівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці м.Пустомити, на
лікування;
- Савці Марії Миколаївні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Верхня Білка, на
ремонт житлового будинку, пошкодженого внаслідок пожежі;
- Швидкому Олегу Вікторовичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю смт.

Щирець, на ремонт житлового будинку, пошкодженого внаслідок пожежі;
- Василиків Ірині Мирославівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Ставчани,
на ремонт житлового будинку, пошкодженого внаслідок стихії;
- Пеприк Любові Василівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с.Зимна Вода;
- Гнатів Ірині Леонідівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Давидів, на
лікування;
- Лобай Світлані Володимирівні в сумі
20,0 тис. грн., мешканці
с.Кротошин, на лікування;
- Согуйко Маряні Ярославівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с.Старе Село,
на лікування;
- Звізло Стефану Миколайовичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю
м.Пустомити, на лікування;
- Мелешко-Гуль Ірині Михайлівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці
с.Миклашів, на лікування доньки.
1.2. Збільшити асигнування Комунальному некомерційному підприємству
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня» в сумі
28 000,00 грн.:
по КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню» КЕКВ 2610 (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) в сумі 28 000,00 грн. на виконання «Локальної програми надання
медичної допомоги хворим з трансплантованою донорською ниркою на 2020 рік».
1.3. Виділити асигнування відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації
в сумі 80 000,00 грн., а саме:
КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами» КЕКВ 2210 в сумі 50 000,00 грн. на виконання «Програми
розвитку єдиноборств у Пустомитівському районі на 2020 рік».
КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ 3132
«Капітальний ремонт інших об’єктів» виготовлення проектно-кошторисної
документації та проведення її експертизи на об’єкт "Капітальний ремонт з
утепленням фасаду ДНЗ в с.Оброшино Пустомитівського району Львівської
області" в сумі 30 000,00грн.
1.4. Органам місцевого самоврядування в сумі 50 000,00 грн., а саме:
КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 (поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів) в сумі 49 000,00 грн.
(Вовківській сільській раді на проектні роботи щодо зміни меж с.Товщів).
2. Спрямувати залишок коштів по КДК 41051000 «Субвенція з місцевого
бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів
освітньої субвенції» в сумі 790 000,00 грн., а саме:
Відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації, а саме:
КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами»:
КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об`єктів) в сумі 250 000,00 грн. на
виконання робіт по «Капітальному ремонту будівлі КЗ ПРР « Старосільської ЗЗСО ІІІІ ст.» у с.Старе Село Пустомитівського району Львівської області (підсилення
пошкоджених ділянок стін)» для ліквідації тріщин в стінах та фундаменті.
КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 540 000,00 грн. на
виконання протипожежних заходів в наступних навчальних закладах:
- КЗ ПРР « Сокільницький ЗЗСО І-ІІІ ст. імені І. Я. Франка» – 250 000,00 грн.
(протипожежна сигналізація);

- КЗ ПРР «Гаївський НВК "ЗЗСО І ст. – ЗДО" – 120 000,00 грн. (блискавкозахист
– 120 000,00 грн.);
- КЗ ПРР «Годовицький ЗЗСО І-ІІІ ст. – 170 000 грн. (блискавкозахист120 000,00 грн., евакуаційні сходи – 50 000,00 грн.);
- залишки коштів, на виконання протипожежних заходів у вищезазначених
навчальних закладах, спрямувати на проведення протипожежних заходів інших
закладів освіти Пустомитівського району.
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

Проєкт рішення
Про затвердження розпорядження голови Пустомитівської районної
ради від 25.06.2020 №02\09-63 «Про затвердження уточненого
фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна
лікарня» станом на 1 липня 2020 року».
Відповідно до викладеного в пункті 2 розпорядження голови
Пустомитівської районної ради від 25.06.2020 №02\09-63, підпункті 7.2.3.
пункту 7.2. розділу 7 Статуту Комунального некомерційного підприємства
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна
лікарня», затвердженого рішенням районної ради від 31.08.2018 №538,
керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21.05.1997, враховуючи висновки постійних комісій районної
ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї,
материнства, дитинства від 30.07.2020 і з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій від 30.07.2020, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розпорядження голови Пустомитівської районної ради від
25.06.2020 №02\09-63 «Про затвердження уточненого фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська центральна районна лікарня» станом на 1 липня 2020 року».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії
районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення,
сім’ї, материнства, дитинства (Ю.Зінько) і з питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про хід виконання обласного Конкурсу проектів місцевих
ініціатив на 2020 рік.
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, енергетики та інформаційної діяльності районної державної
адміністрації О.Салабая про хід виконання обласного Конкурсу проектів
місцевих ініціатив на 2020 рік, враховуючи висновок постійної комісії
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від
30.07.2020 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного розвитку,
інфраструктури, енергетики та інформаційної діяльності районної державної
адміністрації Салабая Олега Ігоровича про хід виконання обласного Конкурсу
проектів місцевих ініціатив на 2020 рік прийняти до відома.
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

Проєкт рішення
Про введення до штатних розписів комунальних закладів освіти
Пустомитівської районної ради 10,0 ставок посад медичної сестри.
Розглянувши лист відділу освіти Пустомитівської районної державної
адміністрації від 19.05.2020 №1-13/419 стосовно введення до штатних розписів
комунальних закладів освіти Пустомитівської районної ради 10,0 ставок посад
медичної сестри, керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісій
районної ради з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного
відродження, інформаційної політики та свободи слова від 30.07.2020, районна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Ввести з 01вересня 2020 року до штатних розписів комунальних закладів
освіти Пустомитівської районної ради 10,0 ставок посад медичної сестри згідно з
додатком №1.
2. Відділу освіти Пустомитівської районної державної адміністрації
(Т.Стахів) забезпечити фінансування 10,0 ставок посад медичної сестри
комунальних закладів освіти Пустомитівської районної ради за рахунок коштів
виділених на утримання закладів освіти району на 2020 рік.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження,
інформаційної політики та свободи (О.Михальчук).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток №1
до рішення районної ради
від ____________ №_____
№
з/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Назва закладу

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
«БОРЩОВИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС ЗАКЛАД
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ – ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
«СЕМЕНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ I-III СТУПЕНІВ
ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
«ПІДБІРЦІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ I-III СТУПЕНІВ
ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
«ВЕРХНЬОБІЛКІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ
СТУПЕНІВ ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
«ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ
СТУПЕНІВ ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
«СТАВЧАНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС " ЗАКЛАД
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ – ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ" ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
«МІСТКІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ I-III СТУПЕНІВ
ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
«ПИКУЛОВИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС ЗАКЛАД
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ – ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ
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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
«СТАРОСІЛЬСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ I-IIІ
СТУПЕНІВ ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
«МИЛЯТИЧІВСЬКИЙ ЗАКЛАД
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ
СТУПЕНІВ ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Голова районної ради
Завізовано:
Начальник відділу освіти
районної державної адміністрації

Галина Гичка

Тетяна Стахів

1
1

Проєкт рішення
Про створення Комунального закладу
«Центр професійного розвитку педагогічних працівників Пустомитівської
районної ради Львівської області»
Відповідно до п.20 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 52 п.5 розділу X «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту», Законів
України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про інноваційну діяльність»,
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань», враховуючи висновок постійної комісії районної
ради з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження,
інформаційної політики та свободи слова від 30.07.2020, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Створити Комунальний заклад «Центр професійного розвитку
педагогічних працівників Пустомитівської районної ради Львівської області».
2. Затвердити Статут Комунального закладу «Центр професійного
розвитку педагогічних працівників Пустомитівської районної ради Львівської
області» згідно з додатком №1.
3. Затвердити штатний розпис Комунального закладу «Центр
професійного розвитку педагогічних працівників Пустомитівської районної
ради Львівської області» згідно з додаток № 2.
4. Призначити тимчасово виконуючим обов’язки директора
Комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників
Пустомитівської районної ради Львівської області» Щербу Стефана
Стефановича.
5. Тимчасово виконуючому обов’язки директора Комунального закладу
«Центр професійного розвитку педагогічних працівників Пустомитівської
районної ради Львівської області» Щербі Стефану Стефановичу забезпечити
реєстрацію Статуту Комунального закладу «Центр професійного розвитку
педагогічних працівників Пустомитівської районної ради Львівської області» у
порядку встановленим чинним законодавством (до 01.09.2020р.).
6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію районної ради з питань освіти, науки, релігії, національного і
духовного відродження, інформаційної політики та свободи слова
(О.Михальчук).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток №1
до рішення районної ради
від ____________ №_____

СТАТУТ
Комунального закладу
«Центр професійного розвитку педагогічних
працівників Пустомитівської районної ради
Львівської області»
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. «Центр професійного розвитку педагогічних працівників
Пустомитівської районної ради Львівської області» (далі – Центр) є
Комунальним закладом.
Повне найменування українською мовою: Комунальний заклад «Центр
професійного розвитку педагогічних працівників Пустомитівської районної
ради Львівської області»
Скорочене найменування українською мовою: КЗ ЦПРПП.
1.2. Центр створено на підставі рішення ____ сесії Пустомитівської
районної ради Львівської області VІІ скликання від _______2020 р. №_____.
1.3. Місцезнаходження Центру: вул. ________ м. Пустомити, Львівська
область, 81100.
1.4. Засновником Центру є Пустомитівська районна рада Львівської
області (далі – засновник), яка діє на підставі Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
1.5. Центр знаходиться у спільній комунальній власності територіальних
громад сіл, селища, міста Пустомитівського району, управління від імені яких
здійснює Пустомитівська районна рада Львівської області.
1.6. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України,
Господарським та Цивільним кодексами України, Законами України «Про
освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про
позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про місцеве
самоврядування в Україні», указами і розпорядженнями Президента України,
постановами Кабінету Міністрів України, Положенням про центр професійного
розвитку педагогічних працівників, іншими актами законодавства в галузі
освіти, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
та цим Статутом.
1.7. Центр є неприбутковою комунальною установою, яка утримується
за рахунок коштів районного бюджету та з інших джерел, не заборонених
законодавством.
1.8. Центр є юридичною особою, має ідентифікаційний номер
юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій
України, печатку із своїм найменуванням, штампи і бланки з відповідними

реквізитами, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства,
самостійний баланс.
1.9. Центр самостійно приймає рішення та здійснює діяльність в межах
повноважень, передбачених законодавством та цим статутом, має право від
свого імені укладати договори, угоди з юридичними та фізичними особами,
набувати майнові і немайнові права.
1.10. Створення та внесення змін, реорганізація та ліквідація Центру
здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку за рішенням
засновника.
1.11. Центр обслуговує заклади дошкільної, загальної середньої,
позашкільної освіти Пустомитівського району, Комунальний заклад
«Інклюзивно-ресурсний центр» Пустомитівської районної ради та на
договірних умовах комунальні заклади освіти об’єднаних територіальних
громад.
1.12. Територія обслуговування Центру визначається його засновником з
розрахунку, що у закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої
освіти, інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрах,
розташованих на території Пустомитівського району працює не менше 500
педагогічних працівників.
II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ
2.1. Центр утворюється з метою сприяння професійному розвитку
педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої,
позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсного центру (далі – педагогічні
працівники) Пустомитівського району.
2.2. Основними завданнями Центру є:
•
надання консультативної підтримки педагогічним працівниками з
питань планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку,
проведення супервізії;
•
розроблення внутрішніх документів закладу освіти, освітніх
програм, навчальних програм з навчальних предметів (інтегрованих курсів), а
також особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти за різними
формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій
дистанційного навчання;
•
професійна підтримка педагогічних працівників з питань
впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного,
інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх
технологій;
•
сприяння професійному розвитку педагогічних працівників,
зокрема шляхом:
•
координації діяльності професійних спільнот педагогічних
працівників (методичних об'єднань, творчих груп тощо);
•
проведення науково-методичних і педагогічних заходів (тренінгів,
семінарів, майстер-класів, вебінарів тощо), спрямованих на розвиток
особистості
педагога
шляхом
формування
і
застосування
його
компетентностей;

•
узагальнення та поширення інформації з питань професійного
розвитку педагогічних працівників;
•
формування баз даних програм підвищення кваліфікації, інших
джерел інформації (вебресурсів), необхідних для професійного розвитку
педагогічних працівників, та їх оприлюднення на власному вебсайті;
2.2.5. організація освітньої діяльності з метою забезпечення
підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсних та міжшкільних
ресурсних центрів за умови дотримання вимог Порядку підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників;
2.2.6. надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;
2.2.7. взаємодія та співпраця з місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, органами та установами забезпечення
якості освіти, закладами освіти, міжнародними та громадськими організаціями,
засобами масової інформації з питань діяльності Центру.
2.3. Центр не може виконувати завдання, не передбачені цим Статутом
та іншими актами законодавства.
ІІІ. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ
3. Управління Центром здійснюють його засновник та директор.
3.1.Засновник Центру:
3.1.1. розробляє та затверджує статут, структуру, штатний розпис та
стратегію розвитку Центру, порядок проведення конкурсу на зайняття посад
директора та педагогічних працівників Центру;
3.1.2. організовує проведення конкурсу на зайняття посади директора
Центру, призначення за результатами конкурсу директора Центру,
затвердження його посадової інструкції та звільнення його з посади відповідно
до трудового законодавства;
3.1.3. визначає територію обслуговування Центру, забезпечує його
утримання та розвиток, створює умови, необхідні для належного
функціонування;
3.1.4. здійснює управління діяльністю Центру та контроль дотриманням
вимог законодавства, у тому числі цього Статуту;
3.1.5. організовує розгляд звернень щодо діяльності Центру в
установленому законодавством порядку;
3.1.6. здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
3.2. Безпосереднє керівництво діяльністю Центру здійснює його
директор, який призначається на посаду на конкурсній основі на ________
років та звільняється з посади засновником Центру.
3.3. На посаду директора Центру може бути призначено особу, яка є
громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу
педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної
та/або науково-педагогічної роботи не менше п'яти років, досвід впровадження
інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі
інформаційно-комунікаційних, пройшла конкурсний відбір та визнана
переможцем конкурсу відповідно до порядку, затвердженого засновником
Центру.

3.4. Обов’язки директора Центру визначаються законодавством та
посадовими інструкціями.
3.5. Директор Центру:
3.5.1. розробляє стратегію розвитку Центру та подає на затвердження
засновнику;
3.5.2. затверджує план діяльності та організовує роботу Центру
відповідно до стратегії розвитку Центру, затвердженої засновником, подає
пропозиції засновнику щодо штатного розпису та кошторису Центру;
3.5.3. призначає на посади працівників Центру, звільняє їх із займаних
посад відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників
Центру, заохочує працівників Центру і накладає на них дисциплінарні
стягнення;
3.5.4. може залучати юридичних та фізичних осіб до виконання завдань
Центру шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів (угод,
контрактів тощо) відповідно до своєї компетенції;
3.5.5. створює належні умови для ефективної роботи працівників
Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівнів;
3.5.6. видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;
3.5.7. розпоряджається в установленому засновником порядку майном
Центру та його коштами, укладає цивільно-правові договори;
3.5.8.. забезпечує ефективність використання майна Центру;
3.5.9. забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності
Центру;
3.5.10. діє від імені Центру без довіреності;
3.5.11. може вносити засновнику Центру пропозиції щодо
вдосконалення діяльності Центру;
3.5.12. подає засновнику Центру річний звіт про виконання стратегії
розвитку Центру.
IV.
КАДРОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТА
ПОВНОВАЖЕННЯ
ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ЦЕНТРУ
4.1. Засновником до штатного розпису Центру вводяться такі посади:
директор, консультанти, бухгалтер.
4.2. Кількість консультантів, визначена штатним розписом, має
забезпечувати потреби у методичній підтримці (супроводі), консультуванні
педагогічних працівників закладів освіти та установ, розташованих на території
обслуговування Центру, та визначається засновником з розрахунку одна
тарифна ставка консультанта не менш як на 200 педагогічних працівників.
4.3. На посаду педагогічного працівника Центру може бути призначено
особу, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має
вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж
педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п'яти років, досвід
впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у
тому числі інформаційно-комунікаційних, пройшла конкурсний відбір та
визнана переможцем конкурсу відповідно до порядку, затвердженого
засновником Центру.

4.4. Права та обов’язки директора та інших працівників Центру
визначаються законодавством та їхніми посадовими інструкціями,
колективним договором, трудовим договором та цим Статутом.
4.5. Трудові відносини у Центрі регулюються чинним законодавством
України про працю, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки,
а також прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього трудового
розпорядку.
4.6. Атестація педагогічних працівників Центру здійснюється
відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників
України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
4.7. Постійно діючим колегіальним органом Центру є рада Центру, яку
очолює директор.
4.7.1. Рада Центру утворюється за наявності не менше трьох
працівників. Усі працівники зобов’язані брати участь у засіданнях ради.
4.7.2.Рада Центру:
•
схвалює стратегію розвитку Центру та річний план роботи;
•
схвалює правила внутрішнього розпорядку;
•
розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних
працівників Центру, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності,
визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників,
формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних
працівників;
•
приймає рішення щодо визнання результатів підвищення
кваліфікації педагогічного працівника Центру;
•
приймає рішення щодо участі в дослідницькій, експериментальній,
інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими
установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
•
розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом Центру
до її повноважень.
4.7.3. Засідання ради Центру є правомочним, якщо на ньому присутні не
менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю
голосів від її складу.
4.7.4. У разі рівного розподілу голосів голос голови ради є
визначальним. Рішення ради Центру оформлюються протоколом засідання,
який підписується головою та секретарем ради.
4.7.5. Рішення ради Центру, прийняті в межах її повноважень, вводяться
в дію наказами керівника Центру та є обов’язковими до виконання всіма
працівниками закладу.
V. РЕЖИМ РОБОТИ ЦЕНТРУ
5.1. Центр працює за 40-годинним робочим тижнем.
5.2. Центр працює згідно затверджених директором правил
внутрішнього розпорядку.
5.3. Щоденний графік роботи працівників Центру затверджується
наказом директора.
VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВОГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

6.1. Матеріально-технічна база Центру складає: будівлі, споруди,
приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші
матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.
6.2. Майно, закріплене за Центром, належить йому на праві
оперативного управління та не може бути вилучене, крім випадків, визначених
законодавством.
6.3. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно
до законодавства.
6.4. Фінансування Центру здійснюється відповідно до законодавства.
Джерелами фінансування Центру є кошти засновника, благодійні внески
юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.
6.5. Центр може надавати платні освітні та інші послуги у порядку,
визначеному законодавством.
6.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин
серед працівників Центру (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного
соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними
осіб.
6.7. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для
фінансування видатків на утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та
напрямів діяльності Центру, визначених установчими документами.
6.8. Центр самостійно здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну,
бухгалтерську та іншу звітність. Порядок ведення діловодства і
бухгалтерського обліку в Центрі визначається законодавством, нормативноправовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних
органів виконавчої влади, яким підпорядковується Центр.
6.9. Фінансова діяльність та господарське забезпечення діяльності
Центру здійснюється на основі власного кошторису. Джерелами формування
кошторису Центру є кошти районного бюджету та спеціального фонду.
VII. КООРДИНАЦІЯ, МОНІТОРИНГ ТА СПРИЯННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ
7.1. Координацію, моніторинг та сприяння діяльності Центру здійснює
державна установа, що належить до сфери управління МОН.
7.2. Контроль за дотриманням Центром законодавства України, здійснює
засновник Центру та відповідні органи управління у сфері освіти.
VIIІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ ЩОДО МІЖНАРОДНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА
8.1. Центр має право укладати відповідно до чинного законодавства
угоди і договори про співробітництво та, установлювати прямі зв’язки з
партнерами, закладами освіти, асоціаціями, організаціями, науковими
установами, фондами, товариствами, окремими громадянами на території
України та за її межами.
8.2. Центр за наявності належної матеріально-технічної та соціальнокультурної бази, власних фінансових коштів може організовувати та проводити
міжнародні науково-методичні семінари, конференції, практикуми, наради,
виставки тощо, проводити педагогічний обмін у рамках спільних програм і

проєктів, здійснювати взаємне стажування працівників, брати участь у
міжнародних науково-методичних заходах різних рівнів.
IX. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Цей статут є основним документом, який визначає порядок
діяльності, сукупність загальних прав та обов’язків Центру протягом усього
періоду його функціонування.
9.2. Положення цього Статуту набирають чинності з моменту його
державної реєстрації.
9.3. Зміни та доповнення до цього Статуту у разі потреби вносяться
Засновником шляхом викладення Статуту у новій редакції та реєструються в
установленому законом порядку.
9.4. Питання, не врегульовані даним Статутом, вирішуються в порядку,
визначеному чинним законодавством України.
9.5. Цей Статут складено та підписано у трьох примірниках, які мають
однакову юридичну силу.

Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток №2
до рішення районної ради
від «____»_________ №___

Типовий штатний розпис

Центр професійного розвитку педагогічних працівників Пустомитівської районної ради Львівської області
№ п/п

Назва
структурног
о підрозділу
та посад

К-сть
штатних
одиниць

розряди

Поса –
довий
оклад
(грн.)

Директор

1

15

5965,3

консульта
нт
бухгалтер

4

14

5595,7

1

9

3636

10%

Посадовий
оклад з
підвищенн
ям

5965,3

Надбавки (грн.)

престиж.
30%

Фонд
заробітної
плати на
місяць (грн.)

вислуга років

50%

1789,59

2982,65

1789,59

12527,13

7386,32

12310,54

7386,32

51704,26

1.
2.

50108,52

559,57 24621,08

206817,04
3636

1818

5454

3.
Всього:

Фонд
заробітної
плати на
2020 рік
(грн.)
(вересеньгрудень)

21816
6

Голова районної ради

34222,38

9175,91

17111,19

Галина Гичка

9175,91

69685,39

278741,56

Проєкт рішення
Про введення 1,0 ставки посади асистента учителя для класу з інклюзивним
навчанням у Комунальний заклад Пустомитівської районної ради
«Підбірцівський ЗЗСО I-III ступенів Пустомитівського району Львівської
області»
Розглянувши викладене в листі відділу освіти Пустомитівської районної
держадміністрації від 13.07.2020 №1-13\588, з врахуванням викладеного в рішенні
районної ради від 01.02.2019 №642, 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 висновок постійної комісії районної ради з питань освіти, науки,
релігії, національного і духовного відродження, інформаційної політики від
30.07.2020, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Ввести з 1 вересня 2020 року до штатного розпису Комунального
закладу Пустомитівської районної ради «Підбірцівський ЗЗСО I-III ст.
Пустомитівського району Львівської області» додатково 1,0 ставку посади
асистента учителя для класу з інклюзивним навчанням до існуючої 1,0 ставки.
2. Відділу освіти Пустомитівської районної державної адміністрації
(Т.Стахів) забезпечити фінансування 1,0 ставки посади асистента учителя для
класу з інклюзивним навчанням за рахунок коштів освітньої субвенції.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного
відродження, інформаційної політики та свободи слова (О.Михальчук).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проєкт рішення
Про діяльність відділу культури, молоді та спорту
Пустомитівської районної державної адміністрації в сфері
культури
Заслухавши інформацію начальника відділу культури, молоді та
спорту Пустомитівської районної державної адміністрації О.Руденко
про діяльність відділу в сфері культури, відповідно до підпункту 28) пункту 1
статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від
21.05.1997, враховуючи висновок постійної комісії з питань культури,
туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту від 30.07.2020,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника відділу культури, молоді та спорту
Пустомитівської районної державної адміністрації Руденко Оксани
Володимирівни про діяльність відділу в сфері культури прийняти до відома.
2.
Діяльність
відділу
культури,
молоді
та
спорту
Пустомитівської
районної
державної
адміністрації
вважати
______________ (від комісії задовільно).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту
культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту
(А.Добрянський).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про передачу основних та малоцінних засобів з балансу відділу культури, молоді
та спорту районної держадміністрації на баланс Зимноводівської
сільської ради ОТГ.
Розглянувши викладене в листі відділу культури, молоді та спорту
Пустомитівської районної держадміністрації від 09.07.2020 №260 (додається),
відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про
передачу об’єктів права державної та комунальної власності», статей 177, 181, 190
Цивільного кодексу України, статей 52, 55, 62, 63, 66, 73, 78 Господарського кодексу
України,
враховуючи висновки
постійних комісій районної ради з питань
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та
зв’язку від 28.07.2020 і з питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної
культури і спорту від 30.07.2020, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Відділу культури, молоді та спорту районної держадміністрації
(О.Руденко) передати з свого балансу на баланс Зимноводівської сільської ради ОТГ
(В.Гутник) основні засоби на загальну суму 18136.00 грн. та малоцінні засоби на
загальну суму 768,00 грн. згідно актів передачі, зокрема:
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Назва
Піаніно «Україна»
Піаніно «Україна»
Піаніно «Україна»
Піаніно «Україна»
Піаніно «Україна»
Акордеон
Бандура «Чернігів»
Бандура «Чернігів»
Бандура «Чернігів»
Бандура «Чернігів»
Бандура «Чернігів»
Котел «Атак»
Мольберти

Інвентарний
номер

К-ть

101493073
101493195
101493197
101493230
101493237
101493235
101493021
101493022
101493024
101493025
101493026
101493033
11130219

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6

Первісна
вартість
грн.
833
949
949
983
375
330
1882
1037
1319
1211
1306
6962
768

Знос
грн.
833
949
949
983
375
330
1882
1037
1319
1211
1306
6962
384

Балансова
вартість
грн.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
384

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту
(А.Добрянський) та 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 ЦРЛ» на звільнення від сплати орендної плати орендарів
нежитлових приміщень та від нарахування їм штрафних санкцій, на час дії
карантину.
Розглянувши лист КНП Пустомитівської районної ради «Пустомитівська
ЦРЛ» від 09.07.2020 №1361 (додається), керуючись Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на
забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», постановою Кабінету
Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), статтею 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21.05.1997, враховуючи висновки постійних
комісій
районної ради з питань містобудування, архітектури, житловокомунального господарства, транспорту та зв’язку від 28.07.2020 і з питань
охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї, материнства, дитинства
від 30.07.2020, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Надати
погодження
КНП
Пустомитівської
районної
ради
«Пустомитівська ЦРЛ» на звільнення від сплати орендної плати орендарів
нежитлових приміщень цього підприємства та від нарахування їм штрафних
санкцій, на період з 18 березня 2020 року та до завершення дії протиепідемічних
обмежувальних заходів, зокрема:
1.1. ФОП Векляка Володимира Ярославовича.
1.2. ФОП Фітя Богдана Ігоровича.
1.3. ФОП Басюка Анатолія Івановича.
1.4. ФОП Книш-Гнатів Юлію Іванівну.
1.5. ФОП Яріша Романа Романовича.
1.6. ФОП Чорній Лілію Богданівну.
1.7. ФОП Глову Галину Богданівну.
1.8. ФОП Короля Романа Петровича.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку (О.Фар’ян) і з питань охорони здоров’я, соціального
захисту населення, сім’ї, материнства, дитинства (Ю.Зінько).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про надання дозволу Пустомитівській районній раді на списання
та зняття з обліку основних засобів і необоротних активів, непридатних
для подальшої експлуатації.

Розглянувши лист Пустомитівської районної ради від 21.07.2020 № 07вих-264 стосовно списання та зняття з обліку основних засобів і необоротних
активів, 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), на
підставі актів технічної експертизи наданих сервісним центром «Меліка» від
02.07.2020, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань
містобудування,
архітектури,
житлово-комунального
господарства,
транспорту та зв’язку від 28.07.2020, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл Пустомитівській районній раді на списання та зняття
з обліку основних засобів і необоротних активів, непридатних для подальшої
експлуатації, згідно з додатком.
2. Відділу фінансово-господарського забезпечення районної ради
провести списання вищезгаданих основних засобів і необоротних активів
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 постійну комісію
районної ради 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 04.08.2020 №_____

№
З/П
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

Назва
Радіотелефон КХ
ТGА110UA
Радіотелефон КХ
ТGА110UA
Радіотелефон КХ
ТGА110UA
Радіотелефон КХ
ТGА110UA
Радіотелефон КХ
ТGА110UA
Системний тел.
panasonik KXT 7730
Системний тел.
panasonik KXT 7730
Підсилювач Облад.для
селек. Нар.
Підсилювач Облад.для
селек. Нар.
Пульт мікрофонний
Yamaha
Акустич. с-ма малі
колонки в сесійному
Радіотелефон КХ
ТGА110UA
Радіотелефон КХ
ТGА110UA
Радіотелефон КХ
ТGА110UA
Радіотелефон КХ
ТGА110UA
Модем ASUS DSL-G31
Світильник парковий
QMT 11503 LF Real li
стара мідь 6410

Інвентарн
Рік
ий номер
К-ть
2006 11130035 1

Сума п
ридбан
ня, грн
355,00

Бала
нсов
а
варті
сть,
грн.
0,00

2006 11130050

1

355,00

0,00

2006 11130067

1

355,00

0,00

2006 11130297

1

355,00

0,00

2007 11130298

1

355,00

0,00

2006 11130307

1

464,00

0,00

2006 11130307

1

464,00

0,00

2006 11130319

1

775,00

0,00

2006 11130320

1

500,00

0,00

2006 11130321

1

650,00

0,00

2003 11130322

1

300,00

0,00

2007 11130324

1

223,60

0,00

2007 11130325

1

223,60

0,00

2007 11130326

1

223,60

0,00

2007 11130327

1

223,60

0,00

2006 11130354
2011 11130357

1
6

500,00
3419,52

0,00
0,00

Газонокосарка
електрична QT 3010
18 1кВт
19 Світильник (прийм.)
20 Світильник (прийм.)
Світильник (коридор)
21
Світильник GLOBUS
Clear Rr150/25w E27
22 Bi-5000
Світильник GLOBUS
Clear Rr200/40w E27
23 Bi-5002
Мотокоса AL-KO FRS
24 4125
Електричний
лічильник НІК - 1.0 525 60А
Електричний
лічильник НІК - 1.0 526 60А
Тумба для взуття
27 (голова)
28 Диктофон цифровий
Сигналізатор
29 загазованості (котел)
Жалюзі вертикальні
30 (рем. )
31 Мишка до компютера
Мишка до компютера
32
Всього по рах.№1113
1 Котел
2 Телефакс panasonik
3 Телефакс panasonik
4 Комп’ютер
Cистемний блок LG,
5 монітор самсунг.
6 Компютер
7 Принтер samsung
Мобільний телефон
8 nokia Е50
9 Пилосос

2008 11130358

1

434,62

0,00

2013 11130374
2013 11130375
2013 1113038283
2011 11130359

1
1
2

330,00
330,00
1050,00

0,00
0,00
0,00

11

348,25

0,00

2011 11130360

7

332,45

0,00

2008 11130367

1

965,00

0,00

2009 11130371

1

220,00

0,00

2009 11130372

1

220,00

0,00

2015 11130391

1

975,00

0,00

2010 11130387
2009 11130376

1
1

2600,00
290,00

0,00
0,00

2015 11130385

1

900,00

0,00

2015 11130399
2015 11130401402

1
2

292,80
469,20

0,00
0,00

1
1
1
1

19499,2
4
9769,00
472,00
470,00
5913,00
6391,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2004 101460011
2004 101480012
2002 101480013

1
1
1

5186,00 0,00
1229,00 0,00
1499,00 0,00

2006 101480015

1

1840,00 0,00

2006
2000
2000
2004
2006

101480007
101480001
101480002
101460005
101460006

1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Монітор samsung
Монітор samsung
Монітор samsung
Монітор samsung
Акустична система
Насос vilo
Монітор samsung
Принтер CANON
Ноутбук
Cтанція міні АТС
Бензопила
Принтер HPp1102
Офісні меблі
Моб. Тел. нокія

Всього по рах.№1014
1 Cтіл 2-тумбовий
2 Акустична система
3 Диктофон
4 Доріжка 15м*2
5 Решітка кована
6 Мягкі меблі голова
7
Газовий лічильник
Всього по рах.№1016
1 Пректно кошторисна
документація
Грушевського ,11
2 Ескізний проект
Гушевського, 35
Всього по рах.№1018
Разом

Голова районної ради

2006
2006
2006
2006
2004
2009
2002
2004
2006
2010
2008
2008
2006
2006

101460017
101460018
101460019
101460020
101460027
101480003
101460026
101460028
101460008
101480014
101480021
101460033
101480024
101480032

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2002
2004
2006
2006
2008
2000
2009

101630007
101630008
101630009
101630010
101630013
101630001
101630016

1
1
1
1
1
1

2009

10180001

2010

10180002

1

1298,00
1297,00
1298,00
1298,00
4942,00
3270,00
1354,00
1233,00
7148,00
7180,00
1819,00
1511,00
4962,00
1072,00
72451,0
0
153,00
4567,00
1316,00
1326,00
2082,00
793,00
1958
12195,0
0
55485,0
0
86714,0
0
142199,
00
246344,
24

Галина Гичка

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Проект рішення
Про передачу газового котла SAUINER DUVAL 25 квт
на баланс КП «Архітектурно- планувальне бюро» Пустомитівської
районної ради.
Розглянувши лист Пустомитівської районної ради від 28.07.2020 №07вих-275 щодо передачі основних засобів, керуючись статею 60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, враховуючи
висновок постійної комісії районної ради з питань містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку від
28.07.2020, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати, в установленому порядку, на баланс КП «Архітектурнопланувальне бюро» Пустомитівської районної ради (В.Юзькевич) газового
котла SAUINER DUVAL 25 квт, який встановлено під час капітального
ремонту системи опалення в будинку по вул..Грушевського,27 первісною
вартістю18614,00 грн., знос 7909,00 грн., балансовою вартістю 10705.00 грн.
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

Проект рішення
Про надання погодження Комунальному некомерційному підприємству
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна
лікарня» на передачу в оренду частини лабораторних приміщень.
Розглянувши лист КНП Пустомитівської районної ради «Пустомитівська
центральна районна лікарня» від 16.07.2020, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 04.10.1995 №786 «Про Методику розрахунку орендної
плати за державне майно та пропозиції її розподілу», керуючись пунктом 5.2.
розділу 5 Статуту КНП Пустомитівської районної ради «Пустомитівська
центральна районна лікарня», враховуючи висновки постійних комісій районної
ради з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку від 28.07.2020 і з питань охорони здоров’я, соціального
захисту населення, сім’ї, материнства, дитинства від 30.07.2020, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Погодити Комунальному некомерційному підприємству Пустомитівської
районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня» (І.Лабай) відповідно
до чинного законодавства України передачу в оренду Комунальному
некомерційному підприємству «Амбулаторія загальної практики сімейної
медицини» Щирецької селищної ради» частини лабораторних приміщень
Щирецької міської лікарні КНП «Пустомитівська центральна районна лікарня»
орієнтовною площею 18,8 м кв. на термін до 31.12.2020, згідно з додатком.
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

Додаток
до рішення районної ради
від 04.08.2020 №___
Перелік частини лабораторних приміщень, що передаються в оренду.
№
п/п
1.

Назва об’єкту
Приміщення,
кабінет під
лабораторію

Адреса

Кім
нати

смт.Щирець
вул.Зелена,1

46
47
48
4,9

Всього

Пло
ща,
кв. м
10,0
4,7
2,5
4,5

Основні засоби
Інші матеріальні
цінності

18,8

Голова районної ради

Галина Гичка

Завізовано:
Директор КНП
Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська ЦРЛ»

Іван Лабай

Проект рішення
Про реорганізацію КП «Архітектурно-планувальне бюро".
Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань депутатської діяльності,
регламенту, етики, законності і правопорядку від 30.07.2020, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Вийти
зі
складу
засновників
комунального
підприємства
«Архітектурно-планувальне бюро (код ЄДРПОУ 22371145).
2. Доручити голові районної ради Гичці Г.Г. здійснити організаційноправові заходи щодо виходу районної ради зі складу засновників комунального
підприємства «Архітектурно-планувальне бюро».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку
(М.Вертас).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення

Про надання дозволу КНП Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська ЦРЛ» на списання з його балансу
автотранспортних засобів, непридатних для подальшої
експлуатації.

Розглянувши
листи
КНП
Пустомитівської
районної
ради
«Пустомитівська ЦРЛ» від 10.07.2020 №1368 та від 27.07.2020 №1489 стосовно
надання дозволу на списання з його балансу автотранспортних 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 28.07.2020 і з
питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, сім׳ї, материнства,
дитинства від 30.07.2020, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл КНП Пустомитівської районної ради «Пустомитівська
ЦРЛ» на списання (шляхом утилізації) з його балансу автотранспортних
засобів, непридатних для подальшої експлуатації, а саме:
Реєстраційний
Марка
Модель
Рік
Тип т. з.
номер
випуску
29636 ТА
ГАЗ
2705-222
2003
Мікроавтобус
меддопомога
3104 ЛВЦ
ГАЗ
52
1959
Вантажна
платформа
2. Надати дозвіл КНП Пустомитівської районної ради «Пустомитівська
ЦРЛ» на списання (шляхом продажу через аукціон) непридатних для подальшої
експлуатації автотранспортних засобів, а саме:
Реєстраційний
Марка
Модель
Рік
Тип т. з.
номер
випуску
ВС 2625 АА
ЗІЛ
131
1986
Вантажівка
021-92 ТА
Toyota Санітарна
1997
Санітарна
3. Директору КНП Пустомитівської районної ради «Пустомитівська ЦРЛ»
(І.Лабай) провести списання вищезгаданих автотранспортних засобів згідно з
Порядком списання об׳єктів державної власності, затвердженим постановою
КМУ від 08.11.2007 №1314 (зі змінами).
4.
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

Проєкт рішення
Про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
села Нижня Білка Верхньобілківської сільської ради Пустомитівського
району Львівської області.
Розглянувши проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села
Нижня Білка Верхньобілківської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області, враховуючи висновок державної експертизи
землевпорядної документації від 24.01.2020 №1423, виданий Головним
управлінням
Держгеокадастру
у
Львівській
області,
рішення
Верхньобілківської сільської ради від 08.11.2019 №1140 «Про погодження
проєкту землеустрою щодо зміни меж села Нижня Білка Верхньобілківської
сільської ради Пустомитівського району», керуючись 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 30.07.2020,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити розроблений у 2018 році ТзОВ «Західземлепроект
плюс» проект землеустрою щодо зміни меж села Нижня Білка
Верхньобілківської сільської ради Пустомитівського району Львівської
області.
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 проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
села Сухоріччя Верхньобілківської сільської ради Пустомитівського
району Львівської області.
Розглянувши проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села
Сухоріччя Верхньобілківської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області, враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації від 24.01.2020 №1424, виданий Головним управлінням
Держгеокадастру у Львівській області, рішення Верхньобілківської сільської
ради від 08.11.2019 № 1142 «Про погодження проєкту землеустрою щодо зміни
меж села Сухоріччя, Верхньобілківської сільської ради Пустомитівського
району», керуючись 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 30.07.2020, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити розроблений у 2018 році ТзОВ «Західземлепроект плюс»
проект землеустрою щодо зміни меж села Сухоріччя Верхньобілківської
сільської ради Пустомитівського району Львівської області.
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

