Проект рішення
Про порядок денний 31-ї чергової сесії
Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 31-ї чергової сесії :
1. Про затвердження «Програми підтримки органів державної виконавчої
влади у Пустомитівському районі на 2017 рік» в новій редакції (доповідає голова
постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор
Васьків).
2. Про внесення змін до показників районного бюджету Пустомитівського
району на 2017 рік (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 діяльність голови районної ради у звітному періоді (доповідає
голова районної ради Галина Гичка).
5. Різне.
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення

Про затвердження «Програми підтримки органів державної виконавчої
влади у Пустомитівському районі на 2017 рік» в новій редакції.
Розглянувши лист Пустомитівської районної держадміністрації від
29.11.2017 №04/21-2807, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з
питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 04.12.2017 керуючись
підпунктом 16) пункту 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21.05.1997 року, районна рада
ВИРІШИЛА:

1. Викласти в новій редакції «Програму підтримки органів державної
виконавчої влади у Пустомитівському районі на 2017 рік», затверджену
підпунктом 1.1.27 пункту 1 рішення районної ради від 20.12.2016 №198 «Про
затвердження цільових програм» (зі змінами та доповненнями, внесеними
рішеннями районної ради від 21.07.2017 №324 та від 17.11.2017 №382), згідно з
додатком.
2. Фінансовому управлінню районної держадміністрації (Л.Максим)
здійснювати фінансування вищезгаданої Програми згідно прийнятих рішень
районної ради щодо її фінансування.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).

Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток
до рішення районної ради
від 7 грудня 2017 №____
ПРОГРАМА
підтримки органів державної
виконавчої влади у Пустомитівському районі на 2017 рік (в новій редакції).
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Законом України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи
міжбюджетних відносин” запроваджена нова схема міжбюджетних відносин, а також
збільшено обсяги видатків з місцевих бюджетів, що зумовлює зростання навантаження на
фінансові органи на етапах складання, розгляду та виконання місцевих бюджетів.
Починаючи з 2015 року, Урядом започатковано впровадити ряд реформ у різних сферах
діяльності, у тому числі продовжити процес децентралізації повноважень. Перед
працівниками органів виконавчої влади поставлено цілий ряд завдань щодо забезпечення
ефективної реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з урахуванням змін до
податкового законодавства та підвищення самостійності місцевих бюджетів. Передано
додаткові повноваження у сферах освіти та охорони здоров’я. Також запроваджуються умови
для стимулювання об’єднання територіальних громад з низькою фінансовою спроможністю
та чисельністю мешканців (для подальшого проведення адміністративної реформи). За
створення умов для розвитку економіки, господарської та соціально-культурної діяльності
відповідної території повна відповідальність покладається на місцеві органи виконавчої
влади, зокрема районної ланки.
Мета програми
Поетапна побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної, ефективної і
стабільної системи органів виконавчої влади в умовах очікуваного скорочення чисельності
працівників, здійснення низки заходів по запобіганню корупційних дій з боку посадових осіб.
Завдання програми
Програма розроблена з метою підвищення ефективності роботи райдержадміністрації
та її структурних підрозділів для надання якісних послуг громадянам на рівні європейських
стандартів, оздоровлення відносин між органами влади та населенням, інститутами
громадянського суспільства.
Досягнення поставлених завдань можливе за наявності кваліфікованого кадрового
потенціалу, здатного до генерування ідей, креативного мислення, постійного підвищення
свого кваліфікаційного рівня та належного матеріально – технічного забезпечення.
Одним із вагомих факторів спрямування активності працівників на досягнення
конкретних результатів є мотивація (стимулювання). Ефективність мотивації та
стимулювання значною мірою пов’язана з проблемою диференціації доходів працівників
апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів. Реалізація завдань програми
передбачає приведення розміру їх заробітної плати до рівня працівників інших органів влади
районної ланки.
Відсутність
ефективних та мотивованих держслужбовців унеможливлює
запровадження усіх запланованих реформ.
Фінансове забезпечення програми
Фінансування заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного
бюджету в межах бюджетних призначень.
Координація та контроль за виконанням програми
Виконання програми покладається на апарат Пустомитівської районної державної
адміністрації та її структурні підрозділи. Контроль за виконанням програми покладається на
постійну комісію з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Пустомитівської
районної ради.
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ПАСПОРТ
Програми підтримки органів державної виконавчої влади
у Пустомитівському районі на 2017 рік
1. Ініціатор розроблення програми
2. Дата, номер документа
про затвердження програми

Пустомитівська районна державна
адміністрація
___________________________________

3. Розробник програми

Пустомитівська
районна державна адміністрація

4. Відповідальний виконавець
програми

Пустомитівська районна державна
адміністрація та структурні підрозділи
Пустомитівської районної державної
адміністрації

5. Учасники програми

Пустомитівська районна державна
адміністрація, структурні підрозділи
Пустомитівської районної державної
адміністрації

6. Термін реалізації програми

2017 рік

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

3877,75 тис. грн.
3877,75 тис. грн.

Ресурсне забезпечення
Програми підтримки органів виконавчої влади
тис. грн.

Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання програми
Усього,
у тому числі
районний бюджет

2017 рік

Усього витрат на
виконання програми

3877,75

3877,75

3877,75

3877,75

Перелік завдань, заходів та показників
Програми підтримки органів державної виконавчої влади
У Пустомитівському районі на 2017 рік
№
з/п
1.

Назва завдання
Забезпечення
фінансової бази
для підтримки
діяльності органів
виконавчої влади

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

Показники
виконання заходу,
один. виміру

затрат
обсяг фінансового
ресурсу

Виконавець
заходу,
показника
Пустомитівська
РДА

Фінансування
Джерела
Обсяги, тис. грн.
Районний
2986,303
бюджет

продукту
кількість працівників,
які отримуватимуть
фінансову підтримку

ефективності
середній розмір
фінансової підтримки

Очікуваний
результат
Покращення
фінансової та
матеріальнотехнічної бази
органів виконавчої
влади, що
забезпечить
можливість
виконувати
належним чином
функції, покладені
на місцеві державні
адміністрації

якості
відсоток забезпечення
підтримки працівників

Оплата
комунальних
послуг апарату та
структурних
підрозділів
Пустомитівської
РДА
Оплата
комунальних
послуг
фінансового
управління
Пустомитівської
РДА

Апарат та
структурні
підрозділи
Пустомитівської
РДА
Фінансове
управління
Пустомитівської
РДА

30,0

Забезпечення
енергозбереження та
покращення
санітарних умов
перебування людей у
приміщеннях

28,0

Забезпечення
енергозбереження та
покращення
санітарних умов
перебування людей у
приміщеннях

Районний
бюджет

Районний
бюджет

2
Матеріальнотехнічне
забезпечення
та інші поточні
видатки Апарату
та структурних
підрозділів
Пустомитівської
РДА
Матеріальнотехнічне
забезпечення
фінансового
управління
Пустомитівської
РДА

Апарат
Пустомитівської
РДА
Структурні
підрозділи
Пустомитівської
РДА

Районний
бюджет

290,5

Забезпечення
матеріальнотехнічної бази для
виконання
функцій,покладених
на районну державну
адміністрацію

Фінансове
управління
Пустомитівської
ДРА

Районний
бюджет

90,45

Матеріальнотехнічне
забезпечення
служби у справах
дітей
Пустомитівської
РДА

Служба у справах
дітей
Пустомитівської
РДА

Районний
бюджет

162,25

Матеріальнотехнічне
забезпечення
відділу
агропромислового
розвитку
Пустомитівської
РДА

Управління
Районний
агропромислового бюджет
розвитку
Пустомитівської
РДА

46,825

Забезпечення
матеріальнотехнічної бази для
виконання
функцій,покладених
на фінансового
управління районної
державної
адміністрації
Забезпечення
матеріальнотехнічної бази для
виконання
функцій,покладених
на службу у справах
дітей районної
державної
адміністрації
Забезпечення
матеріальнотехнічної бази для
виконання
функцій,покладених
на управління
агропромислового
розвитку районної
державної
адміністрації

3
Матеріальнотехнічне
забезпечення
управління
соціального
захисту населення
Пустомитівської
РДА

Управління
Районний
соціального
бюджет
захисту населення
Пустомитівської
РДА

210,622

Оплата
комунальних
послуг управління
соціального
захисту населення
Пустомитівської
РДА
Оплата
комунальних
послуг відділу
освіти
Пустомитівської
РДА
Усього на етап або на програму:

Управління
Районний
соціального
бюджет
захисту населення
Пустомитівської
РДА

25,0

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Перший заступник голови Пустомитівської
районної державної адміністрації

Відділ освіти
Пустомитівської
РДА

Районний
бюджет

7,8

Забезпечення
матеріальнотехнічної бази для
виконання
функцій,покладених
на управління
соціального захисту
населення районної
державної
адміністрації
Забезпечення
енергозбереження та
покращення
санітарних умов
перебування людей у
приміщеннях
Забезпечення
енергозбереження та
покращення
санітарних умов
перебування людей у
приміщеннях

3877,75

Іван Мудрий

Павло Городечний

Проект рішення
Про внесення змін до показників районного бюджету Пустомитівського
району на 2017 рік.
Розглянувши лист Пустомитівської районної держадміністрації від
29.11.2017 №04/21-2807 стосовно розподілу коштів районного бюджету,
висновоки постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій від 04.12.2017 року та від 07.12.2017 року, на підставі пунктів 17),
18) частини 1 статті 43 та частини 1 статті 59 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" від 21.05.1997р, районна рада
ВИРІШИЛА
1. Збільшити доходну частину районного бюджету Пустомитівського
району на 2017 рік за кодом бюджетної класифікації 11010000 «Податок та збір на
доходи фізичних осіб» в сумі 3 881 249,00 грн., а також, на вказану суму –
видаткову частину районного бюджету, а саме:
1.1. Районній державній адміністрації:
ТПКВКМБ 0318370 (250344) «Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку
регіонів» на виконання «Програми підтримки органів державної виконавчої влади
у Пустомитівському районі на 2017 рік» в сумі 25 225,00 грн., а саме:
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів) – 4 725,00 грн. (служба у справах дітей (нарахування заробітної плати);
КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів) – 20 500,00 грн. (службі у справах дітей на придбання комп’ютерної
техніки для встановлення казначейського дистанційного обслуговування «Клієнт
Казначейства-Казначейство»).
1.2. Відділу освіти райдержадміністрації в сумі 206 000,00 грн.:
КПКВКМБ 1011200 «Здійснення централізованого господарського
обслуговування» КЕКВ 2210 – 200 000,00 грн. (на паливо-мастильні матеріали).
КПКВКМБ 1011010 (070101) «Дошкільна освіта» придбання електронних
конвекторів для ДНЗ с. Старе Село в сумі 6 000,00 грн.;
1.3. Пустомитівській центральній районній лікарні в сумі 120 000,00 грн.
КПКВКМБ 7512010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню» КЕКВ 2282 (Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесених до заходів розвитку) для забезпечення лікування хворих
на вірусний гепатит В і С противірусними препаратами.
1.4. Відділу культури райдержадміністрації в сумі 2 390 024,00 грн., по
КПКВКМБ 2414090 «Палаци і будинки культури» КЕКВ 3132 (капітальний
ремонт інших об’єктів): «Капітальний ремонт існуючої будівлі народного дому в
с. Дмитре Пустомитівського району Львівської області» - 1 049 279 грн.,
«Капітальний ремонт існуючої будівлі народного дому в с. Соколівка
Пустомитівського району Львівської області» - 1 020 000 грн., «Капітальний
ремонт народного дому в с.Загір’я Пустомитівського району Львівської області»
- 320 745 грн.
1.5. Органам місцевого самоврядування в сумі 1 080 000,00 грн.:
КПКВКМБ 7618800 «Інші субвенції» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти
органам державного управління інших рівнів) Оброшинській сільській раді на
виготовлення ПКД «Капітальний ремонт дороги по вулиці Зелена в с.Оброшине
Пустомитівського району Львівської області» в сумі 80 000,00 грн.;
КПКВКМБ 7618300 «Субвенція іншим бюджетам на виконання
інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів) в сумі 1 000 000,00 грн. Гамаліївській сільській раді для
будівництва корпусу 2 Гамаліївської ЗОШ по вул.Грушевського в с.Гамаліївка
Пустомитівського району Львівської області.
1.6. Пустомитівській районній раді:
КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки» КЕКВ 2282 (окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку) придбання
подарунків та проведення святкових заходів для дітей загиблих під час Революції
гідності, загиблих в АТО та учасників АТО в сумі 60 000,00 грн.
2. Внести зміни до показників районного бюджету Пустомитівського
району в межах бюджетних призначень на 2017 рік, а саме:
2.1. Пустомитівській центральній районній лікарні:
Зменшити асигнування:
КПКВКМБ 7512120 (амбулаторно – поліклінічна допомога населенню)
КЕКВ 3210 (капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)) –
199 000,00 грн.
Збільшити асигнування:
КПКВКМБ 7512010 (багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню) КЕКВ 3210 (капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)) – 199 000,00 грн.
2.2. Відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації:
Зменшити асигнування:
КПКВКМБ 1011020 (070201) «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами) КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 246 000,00 грн. КЕКВ 2120
(нарахування на заробітну плату) – 54 000,00 грн.
Збільшити асигнування:
КПКВКМБ 1011020 (070201) «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 150 000,00 грн. (кабінети для Наварійської ЗОШ І-ІІІ ст.
гімназії);
КПКВКМБ 1011010 (дошкільна освіта) КЕКВ 2210 (предмети, матеріали,
обладнання та інвентар) – 150 000,0 грн. (меблі для Наварійського ДНЗ).
2.3. Відділу культури Пустомитівської РДА:
Зменшити асигнування:
КПКВКМБ 2414090 «палаци і будинки культури»
КЕКВ 3110 (придбання предметів і матеріалів довгострокового користування) 240 000,00 грн.
КПКВКМБ 2414100 «школи естетичного виховання»
КЕКВ 3110 (придбання предметів і матеріалів довгострокового користування) 160 000,00 грн.
Збільшити асигнування:
КПКВКМБ 2414090 «палаци і будинки культури»
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання)
120 000,00 грн.
КЕКВ 2240 (оплата інших послуг)
70 000,00 грн.
КПКВКМБ 2414100 (школи естетичного виховання)
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання)
50000,00 грн.
КЕКВ 2240 (оплата інших послуг)
50000,00 грн.

КПКВКМБ 2414060 «бібліотеки»
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання)
60 000,00 грн.
КЕКВ 2240 (оплата інших послуг)
40 000,00 грн.
КПКВКМБ 2414200 «інші культурно - освітні заклади»
КЕКВ 3110 (придбання предметів і матеріалів довгострокового користування)
10 000,00 грн.
Зменшити асигнування:
КПКВКМБ 2414060 «бібліотеки»
КЕКВ 2111 (заробітна плата)
20 500,00 грн.
КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату)
4500,00 грн.
Збільшити асигнування:
КПКВКМБ 2414070 «музеї та виставки»
КЕКВ 2111 (заробітна плата)
25 000,00 грн.
2.4. Комунальному підприємству «Соціальні гарантії»:
по КПКВКМБ 1513300
Зменшити асигнування:
КЕКВ 2274 (оплата природного газу) – 23900,00 грн.
КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) – 2900,00 грн.
КЕКВ 2272 (оплата водопостачання та водовідведення) – 3700,00 грн.
Збільшити асигнування:
КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 11400,00 грн.
КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 2000,00 грн.
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 17100,00 грн.
2.5. Пустомитівській районній раді:
Зменшити асигнування:
КПКВКМБ 110170 КЕКВ 2282 в сумі 2500,00 грн.
КПКВКМБ 110170 КЕКВ 2800 в сумі 1850,00 грн.
КПКВКМБ 118600 КЕКВ 2800 в сумі 8000,00 грн.
КПКВКМБ 118600 КЕКВ 2240 в сумі 7100,00 грн.
Збільшити асигнування:
КПКВКМБ 110170 КЕКВ 2240 в сумі 4350,00 грн.
КПКВКМБ 110170 КЕКВ 2210 в сумі 15100,00 грн.
2.6. Районній державній адміністрації:
КПКВКМБ 0318370 (250344) «Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку
регіонів» на виконання «Програми підтримки органів державної виконавчої влади у
Пустомитівському районі на 2017 рік»:

Зменшити асигнування:
КЕКВ 2620 на матеріально-технічне
адміністрації в сумі 23 090,00 грн.

забезпечення

районної

державної

Збільшити асигнування:
КЕКВ 2620 на оплату праці в сумі 23 090,00 грн.

Зменшити асигнування:
КЕКВ 3220 капітальні видатки в сумі 4188,00 грн.

Збільшити асигнування:
КЕКВ 2620 поточні видатки на оплату праці в сумі 4188,00 грн.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про внесення змін до рішень районної ради.
Враховуючи пропозиції, викладені у листі Пустомитівської районної
державної адміністрації від 29.11.2017 №04/21-2807 та висновок постійної
комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від
04.12.2017 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішень Пустомитівської районної ради, а саме:
1. В пункті 3.1 рішення районної ради від 17.11.2017 року №387 «Про
виконання районного бюджету Пустомитівського району за січень-жовтень
2017 року та внесення змін до його показників», вислів
«Збільшити асигнування:
по КПКВК 1011020 (070201) «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами»:
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) в сумі 128 000,00 грн.
(100 000,00грн. – капітальний ремонт Гаївської ЗОШ І ст., 28 000,00 грн. –
капітальний ремонт системи опалення Чорнушовицького НВК).
по КПКВК 1011010 (070101) «Дошкільна освіта»:
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) закупівля
меблів для ДНЗ с.Звенигород – 200 000,00 грн.;
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) капітальний ремонт
ДНЗ с.Наварія – 300 000,00 грн.»
замінити на вислів
«Збільшити асигнування:
по КПКВК 1011020 (070201) «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами»:
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) в сумі 128 000,00 грн.
(100 000,00грн. – капітальний ремонт Гаївської ЗОШ І ст., 28 000,00 грн. –
капітальний ремонт системи опалення Чорнушовицького НВК).
по КПКВК 1011010 (070101) «Дошкільна освіта»:
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) закупівля
меблів для ДНЗ с.Звенигород та с.Наварія – 200 000,00 грн.;
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) капітальний ремонт
ДНЗ с.Наварія – 300 000,00 грн.»
2. В пункті 1.7. рішення районної ради від 28.02.2017 року №249 «Про
часткове спрямування обсягу вільного залишку коштів районного бюджету, що
склався станом на 1 січня 2017 року», вислів
«КПКВКМБ 0118600 (250404) КЕКВ 2240 – 75 000,00 грн. для
виготовлення технічних умов на електро-, водо-, газопостачання на будинок
(пам’ятку архітектури, ох.№1393) в м.Пустомити, вул.Грушевського, 11; КЕКВ

2282 – 35 000,00 грн. на виконання Програми проведення районного
«Фестивалю Писанок» на 2017 рік;»
замінити на вислів
«КПКВКМБ 0118600 (250404) КЕКВ 2240 – 75 000,00 грн. для
виготовлення технічних умов на електро-, водо-, газопостачання, проектів
детальних планів територій, виконання проектно-пошукових робіт, на будинки,
які знаходяться у спільній власності територіальних громад Пустомитівського
району; КЕКВ 2282 – 35 000,00 грн. на виконання Програми проведення
районного «Фестивалю Писанок» на 2017 рік;»
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій
(І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про діяльність голови районної ради у звітному періоді.
Заслухавши та розглянувши на підставі пункту 17) частини 6 статті 55
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 звіт
голови районної ради Г.Гички про її діяльність на займаній посаді за період з
08.12.2016 до 07.12.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
Звіт голови Пустомитівської районної ради Гички Галини Григорівни
прийняти до відома.

Голова районної ради

Галина Гичка

