Проект рішення
Про порядок денний 61-ї позачергової сесії
Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити наступний порядок денний 61-ї святкової позачергової сесії,
приуроченої до Дня місцевого самоврядування:
1. Про
затвердження
«Програми
вдосконалення
управління
територіальним розвитком у Пустомитівському районі на 2020 рік» в новій
редакції. (доповідає головний спеціаліст відділу економічного розвитку,
інфраструктури, енергетики та інформаційної діяльності районної державної
адміністрації Олег Салабай).
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
січень-листопад 2020 року та внесення змін до його показників. (доповідає
начальник фінансового відділу районної держадміністрації Любомир Максим,
співдоповідає голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій Ігор Васьків).
5. Про вихід районної ради зі складу засновників Пустомитівської районної
асоціації місцевих громад «Громади Пустомитівщини». (доповідає голова постійної
комісії з питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і
правопорядку Марія Вертас).
6. Про передачу основних засобів та інших необоротних матеріальних
активів Пустомитівської районної ради. (доповідає начальник відділу з питань
управління та приватизації об’єктами спільної власності територіальних
громад Пустомитівського району Іван Бублик).
7. Про дострокове припинення повноважень депутатів Пустомитівської
районної ради. (доповідає голова постійної комісії з питань депутатської
діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку Марія Вертас).
8. Про відзначення нагородами Пустомитівської районної ради з нагоди
Дня місцевого самоврядування. (доповідає голова районної ради Галина Гичка).
9. Різне.

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження «Програми вдосконалення управління територіальним
розвитком у Пустомитівському районі на 2020 рік» в новій редакції.
Керуючись підпунктом 16) пункту 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року, враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій від 03.12.2020, районна рада
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територіальним розвитком у Пустомитівському районі на 2020 рік»,
затверджену підпунктом 1.3 пункту 1 рішення районної ради від 14.02.2020
№782 (зі змінами), згідно з додатком.
2. Фінансовому відділу районної держадміністрації (Л.Максим)
здійснювати фінансування вищезгаданої програми згідно прийнятих рішень
районної ради щодо їх фінансування.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
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1.
Визначення проблеми
Сучасні умови глобального світового середовища в якому перебуває
Україна висуває перед нею цілу низку проблем та завдань, що потребують
вирішення у найближчий час. Одним з напрямів державного та регіонального
управління є децентралізація влади та формування нового формату балансу
відносин між центральними органами управління держави та новоутвореними
органами територіального управління. Враховуючи позитивний світовий досвід
децентралізованого управління на державному та регіональному рівнях,
необхідно відзначити цілий ряд об’єктивних та суб’єктивних проблем, які
виникають під час перехідного періоду. Недосконалість існуючої системи
державного управління повинна усунути адміністративна реформа, ключовим
елементом якої є децентралізація, що покликана сприяти розв’язанню кризи
неефективності влади.
Основне призначення влади – це задоволення публічних потреб людей
через створювані владою органи, установи, підприємства й організації, а
головним критерієм ефективності діяльності влади є якість задоволення
публічних потреб населення.
Підвищення якості життя людей у поєднанні зі створенням належних
умов для реалізації інноваційної моделі економічного зростання, досягнення і
перетворення високих стандартів якості життя у потужний чинник
конкурентоспроможності – одне з основних завдань децентралізації.
Процес децентралізації дозволяє стабілізувати соціально-економічну
ситуацію, подолати суперечності між центром, регіонами та територіальними
громадами. Серед головних переваг – можливість надавати якісні

адміністративні послуги громадянам та ефективно використовувати бюджетні
кошти. Разом з тим, щоб утримати успіх децентралізації, необхідно й надалі
впроваджувати в громадах секторальні реформи. Децентралізація має стати
каталізатором освітньої, медичної, культурної та житлово-комунальної реформ.
Одним з основних напрямків стратегії розвитку Пустомитівського району
на період до 2025 року є вдосконалення управління територіальним розвитком,
який спрямований на сприяння у формуванні дієздатних територіальних
громад, які б володіли відповідними ресурсами, територією та об’єктами
соціальної інфраструктури, необхідними для ефективного виконання
покладених на їхні органи місцевого самоврядування завдань та функцій.
Даний напрям передбачає створення належних умов для:
передачі функцій виконавчої влади від місцевих адміністрацій
виконавчим органам рад відповідного рівня;
забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова
ефективної системи територіальної організації влади;
реалізація положень Європейської хартії місцевого самоврядування,
принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого
самоврядування
Законом України "Про Державний бюджет України" визначається обсяг
субвенції для об’єднаних територіальних громад, який спрямовується з
державного бюджету для фінансування об’єктів інфраструктури згідно з
планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади. Окрім
цього, фінансовий ресурс на будівництво, реконструкцію, ремонти й утримання
об’єктів інфраструктури може здійснюватись за рахунок обласних програм.
Проте наявні фінансові ресурси можуть не забезпечити у повній мірі
фінансування усіх потреб, які виникають у процесі діяльності новостворених
громад. Програма вдосконалення управління територіальним розвитком у
Пустомитівському районі на 2020 рік забезпечить покращення інфраструктури
громади, умов проживання для населення та сприятиме у формуванні
дієздатних об’єднаних територіальних громад шляхом надання фінансової
підтримки.
Програма
повністю
узгоджується
із
Стратегією
розвитку
Пустомитівського району на період до 2025 року і забезпечує досягнення
стратегічної цілі 2: "Нова якість життя громад" та операційної цілі 2.1:
"Вдосконалення управління територіальним розвитком».
2. Мета Програми
Забезпечення формування якісної інфраструктури та створення
сприятливих умов для подальшого розвитку об’єднаних територіальних громад
шляхом надання фінансової підтримки на будівництво, реконструкцію,
капітальний та поточний ремонти, виготовлення проектно-кошторисної
документації, експертизи об’єктів соціально-культурної сфери, а саме: шкіл,
дитячих навчальних закладів, народних домів, бібліотек, музичних шкіл,
музеїв, ФАПів, АЗПСМ, та інших освітніх, культурних та медичних закладів, а
також доріг комунальної власності та об`єктів житлово-комунального
призначення. Також надання фінансової підтримки на закупівлю устаткування,
обладнання, матеріалів, меблів, інвентарю та інших предметів довготривалого
користування.
Фінансова підтримка за рахунок коштів, що надходять у порядку
відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

надається на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських
потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до
розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення
інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі.
3. Відповідальні виконавці Програми
3.1. Відповідальним виконавцем Програми є відділ економічного
розвитку, інфраструктури, енергетики та інформаційної діяльності районної
державної адміністрації.
3.2. Відповідальними виконавцями у частині забезпечення робіт із
будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів і замовниками
робіт є їх балансоутримувачі – об’єднані територіальні громади.
4. Фінансування Програми
4.1. Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок районного
бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним
законодавством. Обсяг фінансових ресурсів на реалізацію Програми
визначається при затвердженні (уточненні) показників районного бюджету і
протягом року, у разі потреби, може уточнюватися.
4.2. Кошти районного бюджету, передбачені на реалізацію заходів
Програми, спрямовуються, відповідно до вимог чинного законодавства, на
будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонти, виготовлення
проектно-кошторисної документації, експертизи об’єктів соціально-культурної
сфери, а саме: шкіл, дитячих навчальних закладів, народних домів, бібліотек,
музичних шкіл, музеїв, ФАПів, АЗПСМ, та інших освітніх, культурних та
медичних закладів, а також доріг комунальної власності та об`єктів житловокомунального призначення та для співфінансування робіт фінансування, яких
буде проводитися за рахунок:
- коштів обласного бюджету в рамках обласних програм, зокрема Програми
проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській
області на 2020 – 2025 роки;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об'єднаних територіальних громад;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості;
- коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;
- коштів Державного фонду регіонального розвитку.
Також надання коштів на закупівлю устаткування, обладнання,
матеріалів, меблів, інвентарю та інших предметів довготривалого
користування.
Кошти,
що
надходять
у
порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, надаватимуться на
освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб,
поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених
програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель,
проведення нормативної грошової оцінки землі. Використання цих коштів на
інші цілі не допускається.

4.3. Перерахування коштів з районного бюджету здійснюється на підставі
розпорядження голови районної державної адміністрації щодо їх потреби, у
межах затверджених обсягів видатків на цю мету в районному бюджеті, з
урахуванням наявності проведених процедур закупівель, обсягів виконаних
робіт, та помісячного розпису.
5. Координація, контроль та порядок виконання Програми
5.1. Контроль за реалізацією Програми здійснюють:
- відділ економічного розвитку, інфраструктури, енергетики та
інформаційної діяльності районної держадміністрації;
- об’єднані територіальні громади;
- комісія з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору
проектів соціально-економічного розвитку, що можуть реалізовуватися за
рахунок коштів районного бюджету;
- громадські організації.
Відповідальність за реалізацію Програми в частині моніторингу за ходом
виконання і дотримання графіка робіт покладається на відділ економічного
розвитку, інфраструктури, енергетики та інформаційної діяльності районної
держадміністрації, об’єднані територіальні громади.
Виконання Програми здійснюється за таким порядком:
1. Об’єднані територіальні громади надають відділу економічного
розвитку, інфраструктури, енергетики та інформаційної діяльності
райдержадміністрації пропозиції щодо об’єктів будівництва, реконструкції,
капітального та поточного ремонтів, виготовлення проектно-кошторисної
документації, експертизи роботи на яких будуть фінансуватися за рахунок
коштів районного бюджету в межах фінансового ресурсу.
2. Відділ економічного розвитку, інфраструктури, енергетики та
інформаційної діяльності районної державної адміністрації подає отримані й
узагальнені пропозиції, погоджені профільним заступником голови
райдержадміністрації, на розгляд комісії з оцінки та забезпечення проведення
конкурсного відбору проектів соціально-економічного розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів районного бюджету, яка погоджує отримані
переліки.
3. Погоджений комісією з оцінки та забезпечення проведення
конкурсного відбору проектів соціально-економічного розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів районного бюджету й затверджений
головами Пустомитівської районної державної адміністрації та Пустомитівської
районної ради, перелік об'єктів передається фінансовому відділу районної
держадміністрації.
4. Враховуючи затверджені переліки об’єктів, фінансовий відділ районної
державної адміністрації, у разі необхідності, готує пропозиції до уточнення
показників районного бюджету Пустомитівського району.
5. Визначення виконавців робіт з будівництва, реконструкції,
капітального та поточного ремонтів, виготовлення проектно-кошторисної
документації, експертизи об’єктів соціально-культурної сфери, а саме: шкіл,
дитячих навчальних закладів, народних домів, бібліотек, музичних шкіл,
музеїв, ФАПів, АЗПСМ, та інших освітніх, культурних та медичних закладів, а
також доріг комунальної власності та об`єктів житлово-комунального
призначення і укладання з ними відповідних договорів здійснюється
одержувачем бюджетних коштів і замовником робіт – об’єднаними

територіальними громадами Пустомитівського району, відповідно до вимог
чинного законодавства.
6. У разі необхідності, на підставі клопотань об’єднаних територіальних
громад, зміни до переліку об'єктів вносяться районною державною
адміністрацією за погодженням з комісією з оцінки та забезпечення проведення
конкурсного відбору проектів соціально-економічного розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів районного бюджету та затверджуються
головою Пустомитівської районної державної адміністрації та Пустомитівської
районної ради.
7. Розпорядники коштів місцевих бюджетів подають відділу
економічного розвитку, інфраструктури, енергетики та інформаційної
діяльності районної державної адміністрації звіт про виконані роботи в розрізі
об'єктів, за встановленою ним формою, у тижневий термін після завершення
звітного місяця.
6. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми забезпечить:
- створення умов для забезпечення спроможності об’єднаних територіальних
громад;
- покращення існуючої інфраструктури об’єднаних територіальних громад;
- будівництво нових об’єктів соціально-культурної та житлово-комунальної
сфери об’єднаних територіальних громад;
- покращення умов життєдіяльності населення об’єднаних територіальних
громад.

Паспорт районної цільової програми
Програма вдосконалення управління територіальним розвитком у
Пустомитівському районі на 2020 рік
1.
Ініціатор розробки – відділ економічного розвитку, інфраструктури,
енергетики та інформаційної діяльності районної державної адміністрації.
2.
Дата, номер документа про затвердження Програми.
3.
Розробник
Програми
–
відділ
економічного
розвитку,
інфраструктури, енергетики та інформаційної діяльності районної державної
адміністрації.
4.
Співрозробники Програми – об’єднані територіальні громади.
5.
Відповідальний виконавець Програми – відділ економічного
розвитку, інфраструктури, енергетики та інформаційної діяльності районної
державної адміністрації, фінансовий відділ районної державної адміністрації,
об’єднані територіальні громади.
6.
Учасники
Програми
–
відділ
економічного
розвитку,
інфраструктури, енергетики та інформаційної діяльності районної державної
адміністрації, фінансовий відділ районної державної адміністрації, об’єднані
територіальні громади .
7.
Термін реалізації Програми:
початок – 1 січня 2020 року, закінчення – 31 грудня 2020 року.
8.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, передбачених для реалізації
Програми за рахунок коштів районного бюджету становить 10 000 000,00 грн.
(уточнюється при затвердженні (внесенні змін) до показників районного
бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством).
9. Додаток 1 до цієї Програми є її невід’ємною частиною.
Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення
Програми вдосконалення управління територіальним розвитком у
Пустомитівському районі на 2020 рік
грн.
Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання Програми
Усього,
у тому числі
*районний бюджет
Інші джерела

Усього, на 2020 рік
10 000 000,00
10 000 000,00

* Визначається при затвердженні (уточненні) показників районного бюджету

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Головний спеціаліст відділу
економічного розвитку,
інфраструктури, енергетики та
інформаційної діяльності
районної державної адміністрації

Іван Мудрий

Олег Салабай

Проєкт 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 03.12.2020, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати матеріальну допомогу мешканцям Пустомитівського району
за рахунок коштів районного бюджету на 2020 рік, а саме:
- Феничку Роману Івановичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю
м.Пустомити, на лікування брата Феничка Петра Івановича;
- Кіліштофу Ігору Тарасовичу в сумі 15,0 тис. грн., мешканцю
с.Городиславичі, на лікування;
- Бодаковській Мирославі Юріївні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці
с.Зимна Вода, на лікування;
- Пиртко Ользі Богданівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с.Басівка, на
лікування сина;
- Пелюшковій Любові Петрівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці
м.Пустомити, на лікування дочки;
- Четирбук Галині Петрівні в сумі
15,0 тис. грн., мешканці
м.Пустомити, на лікування;
- Марку Олегу Тарасовичу в сумі 20,0 тис. грн., мешканцю
м.Пустомити, на лікування;
- Микиташ Стефанії Іванівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Лани, на
лікування сина.
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 внесення змін до рішень районної ради
Враховуючи пропозиції, викладені в листі районної державної адміністрації
від 02.12.2020 №61-1109/0/2-20, висновок постійної комісії районної ради з
питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 03.12.2020 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 сесії Пустомитівської
районної ради від 11.09.2020 №847 «Про виконання районного бюджету
Пустомитівського району за січень-серпень 2020 року та внесення змін до його
показників» виклавши його в такій редакції:
«5.1.
Відділу
культури,
молоді
та
спорту
Пустомитівської
райдержадміністрації, а саме:
Зменшити асигнування:
КПКВКМБ 1011100 – «надання спеціальної освіти мистецькими школами»:
КЕКВ 2111 - заробітна плата - 190,0 тис. грн.
КЕКВ 2120 - нарахування на оплату праці - 35,0 тис. грн.
Збільшити асигнування:
КПКВКМБ 1017324 - будівництво закладів культури
КЕКВ 3132 - капітальний ремонт інших об’єктів - 225,0 тис. грн.».
2. Внести зміни до пункту 5 рішення районної ради від 20.11.2020 №875
«Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січень-жовтень
2020 року та внесення змін до його показників.», а саме:
вислів:
«5. Спрямувати залишок коштів по КДК 41051000 «Субвенція з місцевого
бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів
освітньої субвенції» в сумі 154 463,47 грн., а саме:
КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі
154 463,47 грн. (капітальний ремонт санвузлів КЗ ПРР ОЗ Пустомитівський ЗЗСО
№1 І-ІІІ ступенів в м.Пустомити Львівської області).»
замінити на вислів:
«5. Спрямувати залишок коштів по КДК 41051000 «Субвенція з місцевого
бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів
освітньої субвенції» в сумі 69 463,47 грн., а саме:
КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі
69 463,47 грн. (капітальний ремонт санвузлів КЗ ПРР ОЗ Пустомитівський ЗЗСО
№1 І-ІІІ ступенів в м.Пустомити Львівської області).»
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 виконання районного бюджету Пустомитівського району
за січень-листопад 2020 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 2020 року, враховуючи пропозиції Пустомитівської районної
державної адміністрації, викладені в листі від 02.12.2020 №61-1109/0/2-20,
висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій від 03.12.2020, 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 2020 року
затвердити:
по доходах – в сумі 352 339,70 тис. грн. згідно з додатком №1.
по видатках – в сумі 344 795,00 тис. грн. згідно з додатком №2.
2. Збільшити доходну частину районного бюджету Пустомитівського
району на 2020 рік за кодом бюджетної класифікації 11010000 «Податок та збір
на доходи фізичних осіб» в сумі 10 515 854,00 грн., а також, на вказану суму –
видаткову частину районного бюджету.
2.1. Збільшити асигнування Пустомитівському районному центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді по КПКВКМБ 1013121 «Утримання
та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді»
КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних)) в сумі 40 000,00 грн. (для
проведення науково-технічного впорядкування та експертизи цінності документів
ПРЦСССДМ з 2000р. по 2020р.).
2.2. Збільшити асигнування Пустомитівському районному територіальному
центру соціального обслуговування по КПКВКМБ 0813104 «Забезпечення
соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» КЕКВ
2111 (заробітна плата) в сумі 550 000,00 грн.
2.3. Збільшити асигнування Пустомитівському центру комплексної
реабілітації для осіб з інвалідністю по КПКВКМБ 0813105 «Надання
реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» в сумі
117 000,00 грн., в т.ч.:
КЕКВ 2111 (Заробітна плата) – 110 000,00 грн.
КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці) – 7 000,00 грн.
2.4. Органам місцевого самоврядування в сумі 7 054 200,00 грн., а саме:
КПКВКМБ 37191500 «Інші дотації з місцевого бюджету» КЕКВ 2620
(поточні трансферти органам державного управління інших рівнів) в сумі
909 200,00 грн., в тому числі:
- Вовківській сільській раді - 200 000,00 грн.
- Конопницькій сільській раді – 90 800,00 грн.
- Ставчанській сільській раді – 298 400,00 грн.

- Верхньобілківській сільській раді – 200 000,00 грн.
- Пикуловичівській сільській раді – 120 000,00 грн.
КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 921 000,00
грн., в тому числі:
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів):
- Борщовицькій сільській раді – 152 000,00 грн.
- 269 000,00 грн. – на виконання «Програми вдосконалення управління
територіальним розвитком у Пустомитівському районі на 2020 рік»
КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління
інших рівнів)
- 400 000,00 грн. – на виконання «Програми вдосконалення управління
територіальним розвитком у Пустомитівському районі на 2020 рік»
- Сокільницькій сільській раді – 100 000,00 грн. (майданчик)
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» в сумі 2 974 000,00 грн., а саме:
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів), а саме:
- 400 000,00 грн. на виконання «Програми вдосконалення управління
територіальним розвитком у Пустомитівському районі на 2020 рік»;
- 100 000,00 грн. Вовківській сільській раді.
КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 2 424 000,00 грн., а саме:
Миколаївській сільській раді – 200 000,00 грн. для співфінансування
проекту «Будівництво зовнішнього освітлення вулиць с. Гаї Пустомитівського
району Львівської області з використанням енергозберігаючих технологій (дві
черги). Коригування»;
Конопницька сільська рада – 400 000,00 грн.;
Пустомитівська міська рада – 200 000,00 грн. (капітальний ремонт дороги
вул.Б.Хмельницького);
1 624 000,00 грн. – на виконання «Програми вдосконалення управління
територіальним розвитком у Пустомитівському районі на 2020 рік».
КПКВКМБ 3719720 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання
інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів) в сумі 2 300 000,00 грн., а саме:
- Сокільницька сільська рада – 1 100 000,00 грн. (будівництво школи);
- Ставчанські сільській раді – 1 000 000,00 грн. (будівництво майданчика);
- 200 000,00 грн. на виконання «Програми вдосконалення управління
територіальним розвитком у Пустомитівському районі на 2020 рік».
2.5. Виділити кошти комунальному некомерційному підприємству
Пустомитівської районної ради «Пустомитівській центральній районній лікарні»
в сумі 300 000,00 грн., в тому числі:
КПКВКМБ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2610 (субсидії та поточні трансферти
підприємстам (установам, організаціям)) в сумі 300 000,00 грн.

2.6.
Збільшити
асигнування
відділу
освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації в сумі 1 000 000,00 грн., а саме:
КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами
(відділеннями, групами))» КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних)) –
150 000,00 (на технічну документацію на протипожежні заходи).
КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ 3132
(Капітальний ремонт інших об`єктів) в сумі 850 000,00 грн. (150 000,00 грн. капітальний ремонт санвузлів КЗ ПРР ОЗ Пустомитіввський ЗЗСО №1 І-ІІІ
ступенів в м.Пустомити Львівської області, 700 000,00 грн. - капітальний
ремонт Милятичівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Милятичі Пустомитівського району
Львівської області).
2.7. Збільшити асигнування управлінню соціального захисту населення
Пустомитівської районної державної адміністрації по КПКВКМБ 0813242 «Інші
заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2730 (інші
виплати населенню) в сумі 220 000,00 грн., а саме:
матеріальна допомога дітям АТО до свята Миколая – 40 000,00 грн.;
матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення в сумі
80 000,00 грн.;
матеріальна допомога мешканцям Пустомитівського району в сумі
140 000,00 грн., а саме:
- Феничку Роману Івановичу в сумі
15,0 тис. грн., мешканцю
м.Пустомити, на лікування брата Феничка Петра Івановича;
- Кіліштофу Ігору Тарасовичу в сумі
15,0 тис. грн., мешканцю
с.Городиславичі, на лікування;
- Бодаковській Мирославі Юріївні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с.Зимна
Вода, на лікування;
- Пиртко Ользі Богданівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с.Басівка, на
лікування сина;
- Пелюшковій Любові Петрівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці
м.Пустомити, на лікування дочки;
- Четирбук Галині Петрівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці м.Пустомити,
на лікування;
- Марку Олегу Тарасовичу в сумі 20,0 тис. грн., мешканцю м.Пустомити,
на лікування;
- Микиташ Стефанії Іванівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці с.Лани, на
лікування сина.
2.8. Збільшити асигнування Пустомитівській районній раді по 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» КЕКВ 2111 (заробітна плата) в
сумі 150 000,00 грн.
2.9. Виділити асигнування на покриття видатків за виконанні роботи на
наступні об’єкти, переможцях обласного конкурсу мікропроектів в сумі
1 069 654,00 грн., а саме:
Відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації в сумі 406 900,00 грн.:
КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ 3132
(Капітальний ремонт інших об`єктів):

- Капітальний ремонт благоустрою корпусу №1 Семенівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Пустомитівського району Львівської області – 53 300,00 грн.;
- Капітальний ремонт санвузлів Звенигородської ЗОШ І-ІІІ ступенів в
с.Звенигород Пустомитівського району Львівської області – 49 500,00 грн.;
- Капітальний ремонт (заміна вікон) Пикуловицького НВК І-ІІІ ступенів в
с.Пикуловичі Пустомитівського району Львівської області – 46 400,00 грн.;
- Капітальний ремонт з утепленням фасаду ДНЗ в с.Семенівка
Пустомитівського району Львівської області – 200 000,00 грн.;
- Капітальний ремонт тиру Оброшиської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Оброшино
Пустомитівського району львівськоїх області – 57 700,00грн.
КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»:
КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 662 754,00 грн., а саме:
186 941,00 грн. – Борщовицькій сільській раді (Капітальний ремонт по
облаштуванню благоустрою території парку по вул. С. Бандери 96Г у с.
Борщовичі Пустомитівського району Львівської області);
475 813,00 грн. – Семенівській сільській раді (75 963,00 грн. - Реконструкція
лінії 0,4 кВ від ТП-43 (монтаж лінії вуличного освітлення) по вул. С. Петлюри в с.
Милошовичі Пустомитівського району Львівської області; 199 983,00 грн. Реконструкція лінії 0,4 кВ від ТП-43 (монтаж лінії вуличного освітлення) по вул.
І. Мазепи в с. Милошовичі Пустомитівського району Львівської області;
199 867,00 грн. - Капітальний ремонт територіїї парку по вул. Шевченка в с.
Семенівка Пустомитівського району Львівської області).
2.10.
Відділу
культури,
молоді
та
спорту
Пустомитівської
райдержадміністрації по «КПКВКМБ 1014060 Забезпечення діяльності палаців і
будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ
2240 в сумі 15 000,00 грн. (для Конопницького НД).
3. Внести зміни до показників районного бюджету Пустомитівського
району в межах бюджетних призначень на 2020 рік:
3.1. Комунальному підприємству «Соціальні гарантії» по КПКВКМБ
0813241 КЕКВ 2610, а саме:
Зменшити асигнування:
КЕКВ 2250 (видатки на відрядження) – 9 582,00 грн.
Збільшити асигнування:
КЕКВ 2111 (Заробітна плата) – 7900,00грн.
КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці) – 1682,00грн.
3.2. Управлінню соціального захисту населення, а саме:
Зменшити асигнування:
КПКВКМБ 0813031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян
відповідно до законодавства» КЕКВ 2730 (Інші виплати населенню) в сумі 128
500,00 грн.
Збільшити асигнування:
КПКВКМБ 0813035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих
категорій громадян на залізничному транспорті» КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)) в сумі 128 500,00 грн.
3.3. Відділу освіти Пустомитівської районної державної адміністрації, а
саме:

Зменшити асигнування: по КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої
освіти загальноосвітніми навчальними закладами» КЕКВ 2273 «Оплата
електроенергії» - 330 000,00 грн.
Збільшити асигнування: по КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ
та закладів»
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 330 000,00грн:
капітальний ремонт (заміна вікон) Пикуловицького НВК І-ІІІ ступенів в
с.Пикуловичі Пустомитівського району Львівської області – 12 189,00 грн.;
капітальний ремонт з утепленням фасаду ДНЗ в с.Семенівка Пустомитівського
району Львівської області – 193 173,00 грн.;
капітальний ремонт санвузлів КЗ ПРР ОЗ Пустомитіввський ЗЗСО №1 І-ІІІ
ступенів в м.Пустомити Львівської області – 124 638,00 грн.
Зменшити асигнування: по КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої
освіти загальноосвітніми навчальними закладами» КЕКВ 2274 «Оплата природного
газу » - 30 000,00 грн.
Збільшити асигнування: по КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ
та закладів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 30 000,00 грн.
(Капітальний ремонт санвузлів КЗ ПРР ОЗ Пустомитіввський ЗЗСО №1 І-ІІІ
ступенів в м.Пустомити Львівської області).
3.4. ДЮСШ «Надія» внести зміни до плану використання бюджетних
коштів по КПКВКМБ 1015032 КЕКВ 2610, а саме:
Зменшити асигнування:
КЕКВ 2272 (Оплата водопостачання та водовідведення) – 846,00 грн.
КЕКВ 2273 (Оплата електроенергії) – 664,00 грн.
КЕКВ 2274 (Оплата природного газу) – 8014,00 грн.
Збільшити асигнування:
КЕКВ 2111 (Заробітна плата) – 7 800,00 грн.
КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці) – 1 724,00 грн.
3.5. По Пустомитівській районній раді, а саме:
Зменшити асигнування: в сумі 70000,00 грн.:
по ТПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2210 в сумі 50000,00 грн.
по ТПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2274 в сумі 20000,00 грн.
Збільшити асигнування: в сумі
70000,00 грн.:
по ТПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2120 в сумі
40000,00 грн.
по ТПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2240 в сумі
30000,00 грн.
4. Спрямувати обсяг вільного залишку бюджетних коштів районного
бюджету по спеціальному фонду бюджету в сумі 339 423,39 грн. (кошти від
відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва),
а саме:
Органам місцевого самоврядування в сумі 339 423,39 грн., а саме:
КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620
(поточні трансферти органам державного управління інших рівнів), а саме:
Сокільницькій сільській раді – 200 000,00 грн.
Вовківській сільській раді – 139 423,39 грн.
5. Зменшити доходну (КДК 41053900) районного бюджету в сумі 167 900,00
грн., за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету, виділених з інших
місцевих бюджетів виділених Давидівською сільською радою ОТГ (від 20.11.2020

№5219-61/202) та зменшити її управлінню соціального захисту населення
Пустомитівської райдержадміністрації по КПКВКМБ 0813033 «Компенсаційні
виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям
громадян» КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)) в сумі 167900,00 грн.
6. З 01 січня 2021 року передати з районного бюджету на фінансування до
бюджетів ОТГ бюджетні установи згідно з додатком №1.
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 №1
до рішення районної ради
від 04.12.2020р. №_____
Поступлення доходів до районного бюджету Пустомитівського району
за січень-листопад місяць 2020 року
тис.грн

Затв.пла Уточ.пла
н на рік
н на рік

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
Разом доходів

3

2

уточ.план Факт за
січеньна січеньлистопад листопа
д місяць
місяць
4

5

158154,9
2,0

190636,0
2,0

170618,7
1,9

5,0

5,0

4,6

20,0
20,0
158201,9

20,0
20,0
190683,0

18,4
18,2
170661,8

Офіційні трансферти

132879,1

184533,1

Медична субвенція
Освітня субвенція
Інші субвенції з місцевого бюджету
Субвенція з МБ на виплату грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для сімей осіб
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері освіти
Субвенція з МБ за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду
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 проведення виборів депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, 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

9739,7
114789,4
8350,0

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню
ліжкового фонду закладів охорони здоров`я, які надають стаціонарну
медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідн
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері охорони здоровя
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
в т.ч. власні надходження бюджених устан.
ВСЬОГО ДОХОДІВ

0

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

6

7

% до
уточ.плану
на січеньлистопад
місяць
8

70,8
181183,5

114,3
0,0
0,0
68,0
0,0
0,0
0,0
354,0
114,5

94,8
0,0
0,0
68,0
0,0
0,0
0,0
354,0
95,0

105,9
0,0
0,0
73,9
0,0
0,0
0,0
389,0
106,2

171053,9

163694,0

123,2

88,7

95,7

9739,7
124176,6
16557,0

9739,7
112640,0
15075,8

9739,7
112640,0
10029,6

100,0
98,1
120,1

100,0
90,7
60,6

100,0
100,0
66,5

758,8

758,8

758,8

0,0

0,0

0,0

1121,8

1020,5

624,0

0,0

55,6

61,1

629,2

629,2

629,2

0,0

0,0

100,0

625,2

587,9

204,3

0,0

32,7

34,8

1714,5

1714,5

1714,5

0,0

100,0

100,0

6099,6

6099,6

5992,1

0,0

98,2

98,2

4500

4500,0

4220,1

0,0

93,8

93,8

2766,1

2766,1

2766,1

0,0

0,0

0,0

2438

2115,2

2115,2

0,0

86,8

100,0

2000

2000,0

2000,0

0,0

100,0

100,0

11406,6
10260,4
11562,6
7462,2
11562,6
7462,2
353278,3 352339,7

90,0
269,2
269,2
119,9

90,0
63,3
63,3
91,0

90,0
64,5
64,5
99,7

11406,6
11793,6
11793,6
387009,7

180707,1

% до
плану на
рік

% до
уточ.
плану на
рік

112,2
3,4
2,8
287,2

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового відділу

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №2
до рішення районної ради
від 04.12.2020р. №_____

Видатки
районного бюджету по Пустомитівському району
за січень-листопад 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 січень- до затв. до уточн.
листопад
плану
бюд-ту
2020р.
5
6
7

1. Державне управління

8950,0

8767,4

8468,8

7878,9

88,0

89,9

Пустомитівська районна рада

6350,0

6745,4

6446,8

5957,5

93,8

88,3

членські внески до асоціацій органів
місцевого самоврядування

1000,0

1260,0

1260,0

1260,0

126,0

100,0

інша діяльність в сфері державного
управління

1600,0

753,0

753,0

652,8

40,8

86,7

Проведення місцевих виборів
2. Освіта

0,0

9,0

9,0

8,6

#DIV/0!

95,6

205324,5

217207,2

193377,3

175540,7

85,5

80,8

3. Охорона здоров'я

28421,5

29202,7

28322,1

23817,2

83,8

81,6

4. Соц.захист всього, в тому числі:

19820,5

22460,9

21158,8

17817,0

89,9

79,3

10413,0
3480,0

10660,6
3830,0

9913,9
3598,9

9053,8
3005,5

86,9
86,4

84,9
78,5

1506,0

1603,6

1500,1

1408,3

93,5

87,8

1150,0

2748,0

2747,4

2428,7

211,2

88,4

119,9

120,0

110,1

96,8

80,7

80,7

900,0

1084,5

996,0

654,7

72,7

60,4

200,0

200,0

200,0

196,3

98,2

98,2

200,0

200,0

200,0

152,8

76,4

76,4

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

1414,9

1324,9

530,5

40,8

37,5

120,0

120,0

119,3

77,2

64,3

64,3

14,0

14,0

13,0

5,2

37,1

37,1

1,1

1,1

1,1

0,9

81,8

81,8

216,5

216,5

198,9

12,9

6,0

6,0

0,0

47,7

47,7

47,7

#DIV/0!

100,0

150,0

150,0

137,5

95,7

63,8

63,8

34229,8

34984,6

32130,8

30311,6

88,6

86,6

2659,0

2804,2

2596,5

2126,4

80,0

75,8

99,0

99,0

88,1

25,3

25,6

25,6

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)
Заходи державної політики з питань сім`ї
надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
5. Культура, в т.ч.:
районний центр служби для молоді
молодіжні програми
6. Фізкультура і спорт, в т.ч.:

3885,5

4162,5

3965,4

3455,7

88,9

83,0

ДЮСШ

1899,5

2156,5

2065,9

1724,6

90,8

80,0

ФСТ «Колос»
спортивна школа "Тризуб" "Надія"
проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту

230,0

230,0

212,0

199,1

86,6

86,6

1636,0

1656,0

1573,6

1461,4

89,3

88,2

120,0

120,0

113,9

70,6

58,8

58,8

Показник

1
7. Економічна діяльність: сприяння
розвитку малого та середнього
підприємництва
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 на
проведення виборів депутатів місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів

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

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового відділу

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

3

План на
вказаний
період
4

Виконано % викон. % викон.
за січень- до затв. до уточн.
листопад
плану
бюд-ту
2020р.
5
6
7

30,0

30,0

30,0

0,3

1,0

1,0

0,0

21,6

21,6

21,6

#DIV/0!

100,0

0,0

260,0

260,0

232,7

#DIV/0!

89,5

50,0

50,0

50,0

49,9

99,8

99,8

2000,0

469,8

0,0

0,0

0,0

0,0

302711,8

317616,7

287784,8

259125,6

85,6

81,6

1000,0

1300,0

1200,0

1200,0

120,0

92,3

0,0

2100,0

2100,0

2100,0

#DIV/0!

100,0

0,0

5913,5

5913,5

5132,6

#DIV/0!

86,8

0,0

6135,6

5733,5

4056,1

#DIV/0!

66,1

0,0

6090,6

6090,6

5983,5

#DIV/0!

98,2

0,0

6228,0

6228,0

6225,8

#DIV/0!

100,0

303711,8

345384,4

315050,4

283823,6

93,5

82,2

2967,7
306679,5

82508,2
427892,6

79610,4
394660,8

60971,4
344795,0

2054,5
112,4

73,9
80,6

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №3
до рішення районної ради
від 04.12.2020р. №_____

Перелік бюджетних установ, фінансування яких передається з районного бюджету до бюджетів ОТГ з 01 січня
Розпорядник коштів

Бюджетні установи що передаються на фінансування ОТГ

Пустомитівська ОТГ
Пустомитівська ЛА ЗПСМ
ФАП с.Містки
ФАП с.Наварія
ФАП с.Полянка
ФАП с.Семенівка
ФАП с.Милошовичі
Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Опорний заклад
«Пустомитівський заклад загальної середньої освіти №1 І-ІІІ ступенів»
Пустомитівського району Львівської області"
Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Пустомитівський заклад
загальної середньої освіти №2 І-ІІІ ступенів імені Василя Кучабського
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 «Наварійський заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - гімназія Пустомитівського району
Відділ освіти Пустомитівської
Львівської області»
районної державної адміністрації
Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Семенівський заклад
загальної середньої освіти I-III ступенів Пустомитівського району Львівської
області»
Заклад дошкільної освіти № 1 м.Пустомити
Заклад дошкільної освіти№ 2 м.Пустомити
Заклад дошкільної освіти№ 3 м.Пустомити
Заклад дошкільної освіти с.Наварія
Заклад дошкільної освіти с.Містки
Заклад дошкільної освіти с.Семенівка
Центр дитячої та юнацької творчості
Дитячо-юнацька спортивна школа "Юність"
Зразковий ансамбль "Пролісок" РНД м.Пустомити
Народний художньо-просвітницький колектив НД №2 м. Пустомити
(мкр.Лісневичі)
Лемківський народний хор "Радоцина НД м. Пустомити № 1(мкр.Глинна))
Народна студія образотворчого мистецтва РНД м. Пустомити
Народний камерний хор РНД м. Пустомити
Пустомитівська школа мистецтв
Бібліотека ф-я №2 м. Пустомити (мкр.Лісневичі)
Бібліотека ф-я №1 м. Пустомити (мкр. .Глинна )
Бібліотека ф-я с.Милошовичі
Відділ культури, молоді та спорту
Бібліотека ф-я с.Наварія
Пустомитівської районної
Бібліотека ф-я с.Семенівка
державної адміністрації
Центральна районна бібліотека м.Пустомити
Районний народний дім м.Пустомити
Народний дім с.Полянка
Народний дім с.Містки
Народний дім с.Семенівка
Народний дім с.Милошовичі
Народний дім №1 м.Пустомити (мкр..Глинна)
Народний дім с.Наварія
Народний дім №2 м. Пустомити (мкр. Лісневичі)
Районний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді

Районний територіальний центр соціального обслуговування
Управління соціального захисту
населення Пустомитівської
Пустомитівський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю
районної держаної адміністрації
Сокільницька ОТГ
Сокільницка ЛА ЗПСМ
Пустомитівська районна
ФАП с.Басівка
державна адміністрація
Фап с.Годовиця
Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Сокільницький заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені І.Я. Франка Пустомитівського
району Львівської області»
Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Годовицький заклад
Відділ освіти Пустомитівської
загальної середньої освіти I-III ступенів Пустомитівського району Львівської
районної державної адміністрації
області»
Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Басівський заклад загальної
середньої освіти І ступеня Пустомитівського району Львівської області»
Біблотека с.Годовиця
Відділ культури, молоді та спорту
Бібліотека с.Басівка
Пустомитівської районної
Народний дім с.Годовиця
державної адміністрації
Народний дім с.Сокільники
Оброшинська ОТГ
Оброшинська ЛА ЗПСМ
Пустомитівська районна
Ставчанська ЛА ЗПСМ
державна адміністрація
ФАП с.Конопниця
Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Оброшинський заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Л. Шанковського Пустомитівського
району Львівської області»
Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Ставчанський навчальноВідділ освіти Пустомитівської виховний комплекс " Заклад загальної середньої освітиІ-ІІІ ступенів – заклад
районної державної адміністрації дошкільної освіти" Пустомитівського району Львівської області»
Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Конопницький заклад
загальної середньої освіти І ступеня Пустомитівського району Львівської області»
Заклад дошкільної освіти с.Оброшино
Народна хорова капела "Галичани" НД с. Оброшино
Народний театр "Оборіг" НД с. Оброшино
Зразковий дитячий хор "Поема" народного дому с. Оброшино
Народний духовий оркестр "Оброшин-Парк" НД с. Оброшино
Оброшинська ДМШ
Відділ культури, молоді та спорту
Бібліотека с.Ставчани
Пустомитівської районної
Бібліотека с.Оброшино
державної адміністрації
Бібліотека с.Конопниця
Народний дім с.Оброшино
Народний дім с.Ставчани
Народний дім с.Конопниця
ДЮСШ "Надія"
Давидівська ОТГ
Миколаївська ЛА ЗПСМ
Звенигородська ЛА ЗПСМ
Старосільська ЛА ЗПСМ
ФАП с. Гаї
Пустомитівська районна
ФАП с.Городиславовичі
державна адміністрація
ФАП с.Будьків
ФАП с.Відники
ФАП с.Гринів
ФАП с.Шоломия

Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Звенигородський заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Пустомитівського району Львівської
області»
Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Старосільський заклад
загальної середньої освіти I-IIІ ступенів Пустомитівського району Львівської
області»
Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Будьківський заклад
загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Пустомитівського району Львівської
області»
Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Відниківський заклад
загальної середньої освіти I-II ступенів Пустомитівського району Львівської
області»
Відділ освіти Пустомитівської Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Городиславицький
районної державної адміністрації навчально-виховний комплекс «Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів –
заклад дошкільної освіти» Пустомитівського району Львівської області»
Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Шоломинський заклад
загальної середньої освіти I-II ступенів Пустомитівського району Львівської
області»
Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Гаївський навчальновиховний комплекс «Заклад загальної середньої освіти І ступеня – заклад
дошкільної освіти» Пустомитівського району Львівської області»
Заклад дошкільної освіти с.Миколаїв
Заклад дошкільної освіти с.Відники
Заклад дошкільної освіти с.Звенигород
Заклад дошкільної освіти с.Старе Село
Заклад дошкільної освіти с.Шоломинь
Народний хор "Джерело" НД с. Старе Село № 1
Народна хорова капела "Дзвін" НД с. Звенигород
Народний фольклорний ансамбль "Берегиня" НД с. Звенигород
Зразковий ансамбль танцю "Дзвіночок" НД с. Звенигород
Музей історії давньоруського міста Звенигород
Дитяча музична школа с.Звенигород
Бібліотека с. Старе Село
Бібліотека с.Миколаїв
Бібліотека с. Звенигород
Бібліотека с.Відники
Бібліотека с.Городиславовичі
Відділ культури, молоді та спорту Бібліотека с.Будьків
Пустомитівської районної
Бібліотека с.Шоломия
державної адміністрації
памятний знак с.Гринів
Народний дім с.Звенигород
Народний дім с.Гринів
Народний дім с.Коцурів
Народний дім с.Відники
Народний дім с.Шоломия
Народний дім 1 с.Старе Село
Народний дім 2 с.Старе Село
Народний дім с.Будьків
Народний дім с.Миколаїв
Народний дім с.Гаї
Народний дім с.Городиславичі
Солонківська ОТГ
Вовківська ЛА ЗПСМ
ФАП с.Жирівка
Пустомитівська районна
ФАП с.Кугаїв
державна адміністрація
ФАП с.Товщів
ФАП с.Селисько

Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Милятичівський заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Пустомитівського району Львівської
області»
Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Жирівський навчальновиховний комплекс імені Слуги Божого Мар'яна Галана Чину Найсвятішого
Відділ освіти Пустомитівської Ізбавителя "Заклад загальної середньої освіти I-II ступенів – заклад дошкільної
районної державної адміністрації освіти" Пустомитівського району Львівської області»
Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Загір'янський навчальновиховний комплекс "Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад
дошкільної освіти" Пустомитівського району Львівської області»
Заклад дошкільної освіти с.Милятичі
Народний дім с.Вовків
Народний дім с.Кугаїв
Народний дім с.Товщів
Народний дім с.Селисько
Відділ культури, молоді та спорту
Народний дім с.Жирівка
Пустомитівської районної
Народний дім с. Милятичі
державної адміністрації
Музей-садиба Устияновичів у с. Вовків
Бібліотека с.Жирівка
Бібліотека с.Вовків
Бібліотека с.Милятичі
Підберізцівська ОТГ
Верхньобілківська ЛА ЗПСМ
Пустомитівська районна
ФАП с.Нижня Білка
державна адміністрація
ФАП с. Сухоріччя
Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Верхньобілківський заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Пустомитівського району Львівської
області»
Відділ освіти Пустомитівської Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Нижньобілківський заклад
районної державної адміністрації загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Пустомитівського району Львівської
області»
Заклад дошкільної освіти с.Верхня Білка
Бібліотека с.Нижня Білка
Відділ культури, молоді та спорту Бібліотека с.Верхня Білка
Пустомитівської районної
Народний дім с.Верхня Білка
державної адміністрації
Народний дім с.Нижня Білка
ДЮСШ "Тризуб"
Щирецька ОТГ
Відділ культури, молоді та спорту
Музей пам'яті жертв сталінських репресій у смт. Щирець
Пустомитівської районної
державної адміністрації
Пустомитівська районна
державна адміністрація

Відділ освіти Пустомитівської
районної державної адміністрації

Новояричівська ОТГ
Борщовицька ЛА ЗПСМ
ФАП с.Пикуловичі
Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Борщовицький навчальновиховний комплекс "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад
дошкільної освіти" Пустомитівського району Львівської області»
Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Пикуловицький навчальновиховний комплекс "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад
дошкільної освіти" Пустомитівського району Львівської області»

Народний вокальний ансамбль "Мрія" НД с. Борщовичі
Відділ культури, молоді та спорту Бібліотека с.Бощовичі
Пустомитівської районної
Бібліотека с.Пикуловичі
державної адміністрації
Народний дім с.Борщовичі
Народний дім с.Пикуловичі
Львівська ОТГ

Пустомитівська районна
державна адміністрація

Лисиничівська ЛА ЗПСМ
ФАП с.Підбірці
Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Лисиничівський заклад
загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Пустомитівського району Львівської
області»
Відділ освіти Пустомитівської
Комунальний заклад Пустомитівської районної ради «Підбірцівський заклад
районної державної адміністрації
загальної середньої освіти I-III ступенів Пустомитівського району Львівської
області»
Заклад дошкільної освіти с.Підбірці
Народний дім с.Лисиничі
Відділ культури, молоді та спорту Народний дім с.Підбірці
Пустомитівської районної
Бібліотека с.Лисиничі
державної адміністрації
Бібліотека с.Підбірці
Народний духовий оркестр НД с. Лисиничі
Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:
Начальник фінансового відділу

Любомир Максим

Проект рішення
Про вихід районної ради зі складу засновників Пустомитівської районної
асоціації місцевих громад «Громади Пустомитівщини».
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 02.12.2020, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Вийти зі складу засновників Пустомитівської районної асоціації місцевих
громад «Громади Пустомитівщини» (код ЄДРПОУ 40532456).
2. Доручити голові районної ради Гичці Г.Г. здійснити організаційноправові заходи щодо виходу районної ради зі складу засновників Пустомитівської
районної асоціації місцевих громад «Громади Пустомитівщини».
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 передачу основних засобів та інших необоротних матеріальних
активів Пустомитівської районної ради.
Розглянувши викладене в листі Пустомитівської районної ради від
02.12.2020 № 07-вих-400 (додається), керуючись статтею 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань містобудування, архітектури, житловокомунального господарства, транспорту та зв’язку від 03.12.2020, районна рада
вирішила:
1. Відділу фінансово-господарського забезпечення (Р.Гавриляк) передати, в
установленому законом порядку, з балансу Пустомитівської районної ради на
баланс КП «Архітектурно-планувальне бюро» Пустомитівської районної ради
основні засоби та інші необоротні матеріальні активи Пустомитівської районної
ради згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства
транспорту та зв’язку.

Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток
до рішення
районної ради
від 04.12.2020 № ___
Перелік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
Пустомитівської районної ради, що передаються на баланс
КП
"Архітектурно-планувальне бюро" Пустомитівської районної ради.

2007
2007

Кількість
1
1
1

Первісна
вартість,
грн
25200
1846
1847

Балансова
вартість,
грн.
20394
0
0

2015

1

6885

3269

2015

1

6885

3269

2016

1

6660

3163

2016

1

4400

2090

2017

1

11747,7

5873,7

2017
2017
2017

1
1
1

11747,7
10000
10000

5873,7
5000
5000

№
1
2
3

Інвентарний
номер
101350008
101480009
101480010

4

101460035

5

101460036

Найменування
матеріальних цінностей
Огорожа
Кондиціонер samsung
Кондиціонер samsung
Ноутбук HP 250
(NOY18ES)
Ноутбук HP 250
(NOY18ES)

6

101460037

Системний блок BRAIN
B60 (C6300/05)

7

101460038

9

101460040

10
11
12

101460041
101460042
101460043

Принтер Canon LBP6230dw
Ноутбук HP 250
(T6N59ES)
Ноутбук HP 250
(T6N59ES)
Ноутбук HP 250
Ноутбук HP 250

13

101460044

Системний блок ІНТЕЛ

2017

1

15500

10850

14
15

101460045
101460046

2017
2017

1
1

11985
11299

8388
7909

16
17
18

101460047
101460048
101460049

2017
2018
2018

1
1
1

6200
13050
16999

4340
10440
13599

19

101460050

2018

1

12909

10327

20

101460051

2019

1

12500

11250

21
22

101460052
101460054

2019
2020

1
1

12500
20000

11250
18000

23

111300384

Системний блок ІНТЕЛ
Проектор
Мережеве зберігання
даних
Ноутбук ЛЕНОВО
Ноутбук ЛЕНОВО
Принтер багатофункц.
КЕНОН
Принтер багатофункц.
КЕНОН
Принтер багатофункц.
КЕНОН
Фотоапарат
Обладнання для камер
відеоспостереження
С-ма озвуч. сесійної зали

2014

1

31580

15790

24

111300403

2016

1

30294,34

15147,17

2016

1

4810,00
7198,00

2405,00

2018
2020
2020
2020
2020

1
1
1
1
1

25
26
27
28
29
30

111300421
111300447
111300448
111300449
111300450
111300451

Багатофункціональний
принтер Ерson
Багатофункціональний
принтер HP
Стіл
Тумба
Шухляди вбудовані
Стіл

Рік введення в
експлуатацію

2499,00
5160,00
3480,00
2496,00

3599,00
1249,50
2580,00
1740,00
1248,00

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

111300452
111300453
111300454
111300455
111300456
111300457
11130045859
11130046074
111300475
111300476
111300477
111300478
111300479

Шафа
Стіка з полицями
Шафа для документів
Шафа відкрити
Полиця
Крісло офісне
Стілець
Стілець
Шафа книжкова
Шафа
Тумба
Плита для панелей
Стіл для засідань
Автомобільні шини
Автомобільні шини

2020
2020
2020
2020
2020
2020

1
1
1
1
1
1

2020

2

1200,00
1410,00
1200,00
1185,00
3204,00
1245,00
840,00

8250,00
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2018
2018

Всього

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник відділу фінансовогосподарського забезпечення

2400,00
2820,00
2400,00
2370,00
6408,00
2490,00
1680,00

15
1
1
1
1
1
4
4

2400,00
2400,00
990,00
1200,00
5390,00
9200
7540
65

352915,74

4125,00
1200,00
1200,00
495,00
600,00
2695,00
9200
7540
214383,07

Іван Мудрий

Руслана Гавриляк

