УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 80
від “22” квітня 2016р.

Про порядок денний 10-ї чергової сесії Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 10-ї чергової сесії:
1.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни межі с.Сокільники
Сокільницької сільської ради Пустомитівського району Львівської області.
2.Про виконання цільових програм, фінансування яких у 2015 році
здійснювалось з районного бюджету, та зняття з контролю програм, термін дії
яких закінчився в 2015 році.
3.Про внесення доповнень до п.1 рішення районної ради від 21.12.2015
№30 «Про затвердження цільових програм на 2016 рік» зі змінами та
доповненнями, внесеними рішенням районної ради від 19.02.2016 №46.
4.Про стан сплати податків на території Пустомитівського району.
5.Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січень
- березень 2016 року та внесення змін до його показників.
6.Про спрямування вільного залишку коштів районного бюджету, що
склався станом на 1 січня 2016 року.
7.Про внесення змін до п.п.1.4 п.1 рішення районної ради від 19.02.2016
№47 «Про часткове спрямування обсягу вільного залишку коштів районного
бюджету, що склався станом на 1 січня 2016 року».
8.Про введення однієї ставки посади діловода для Пустомитівської школи
мистецтв.
9.Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг що
закуповуються за бюджетні кошти.
10.Про проведення сільськогосподарськими підприємствами району
комплексу весняно-польових робіт у 2016 році.
11.Про роботу комунального підприємства «Редакція районної газети
«Голос народу».
12.Про вихід Пустомитівської районної ради з числа засновників
комунального підприємства «Редакція районної газети «Голос народу».
13.Про передачу дошкільного навчального закладу с.Муроване з балансу
відділу освіти районної держадміністрації на баланс Сороки-Львівської

сільської ради.
14.Про реорганізацію окремих шкіл
Пустомитівського району та
тимчасове призупинення навчально-виховного процесу у Гринівській ЗОШ І-ІІ
ступенів.
15.Про роботу КП «Соціальні гарантії» Пустомитівської районної ради.
16.Про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу відділу
культури районної держадміністрації на баланс Пустомитівської міської ради.
17.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної
власності площею 57,7153 га на території Чорнушовицької сільської ради
Пустомитівського району Львівської області (за межами населеного пункту).
18.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної
власності площею 60,9933 га на території Чорнушовицької сільської ради
Пустомитівського району Львівської області (за межами населеного пункту).
19.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, яка надається в оренду гр.Будинському Зеновію
Казимировичу на території Містківської сільської ради Пустомитівського
району Львівської області (за межами населених пунктів).
20.Про затвердження технічної документації з визначення нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду ПП «АТП
Муроване», за адресою: Львівська область, Пустомитівський район,
с.Муроване, вул.Будівельна, 28 (за межами населеного пункту).
21.Різне.

Голова районної ради

Галина Гичка
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РІШЕННЯ № 81
від “22” квітня 2016р.
Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни межі с. Сокільники
Сокільницької сільської ради Пустомитівського району Львівської
області.
Розглянувши проект землеустрою щодо зміни межі с. Сокільники
Сокільницької сільської ради Пустомитівського району Львівської області,
розроблений у 2015 році МК НВП «Рейтинг», враховуючи висновок
державної експертизи землевпорядної документації від 02.02.2016року №84,
виданий Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області, рішення
Сокільницької сільської ради від 15.02.2014 року № 523, керуючись ст. ст.10,
174 Земельного кодексу України, ст. 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів від 19.04.2016 року,
районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити розроблений у 2015 році МК НВП «Рейтинг» проект
землеустрою щодо зміни межі с. Сокільники Сокільницької сільської
ради Пустомитівського району Львівської області, що передбачає
включення в межі села Сокільники земель площею 392,7028 га, з них:
землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування –
102,2778 га; забудовані землі під закладами, установами, організаціями 44,3649 га; землі промисловості – 3,8899 га; земельні ділянки, які
перебувають у власності та користуванні фізичних та юридичних осіб для
будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських
будівель та споруд, ведення особистого селянського господарства та
товарного сільськогосподарського виробництва, з врахуванням даних
державного земельного кадастру - 242,1702 га. Загальна площа земель
населеного пункту в проектованих межах складає 1413,4234 га.
Голова районної ради

Галина Гичка
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РІШЕННЯ № 82
від “22” квітня 2016р.

Про виконання цільових галузевих соціально-економічних та культурних
програм, фінансування яких у 2015 році здійснювалось з районного бюджету
та зняття з контролю програм, термін дії яких закінчився в 2015 році.
Керуючись пп. 16) п.1. ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ознайомившись із звітами розробників цільових галузевих соціальноекономічних та культурних програм Пустомитівського району про їх виконання,
зокрема, про використання коштів, виділених у 2015 році з районного бюджету,
беручи до уваги висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій від 19.04.2016, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіти розробників галузевих соціально-економічних та
культурних програм, фінансування яких у 2015 році здійснювалось з районного
бюджету, про виконання наступних програм:
1.1. Цільова програма щодо надання соціальних гарантій малозабезпеченим
верствам населення Пустомитівського району, що фінансується за рахунок коштів
районного бюджету на 2015 рік.
1.2. Районна програма підтримки діяльності Пустомитівської районної
асоціації інвалідів ЛОЇ ВОІ СОІУ на 2015 рік.
1.3. Програма підтримки комунального підприємства «Соціальні гарантії»
Пустомитівської районної ради на 2015 рік.
1.4. Районна програма підтримки діяльності Пустомитівської районної
організації ветеранів України на 2015 рік.
1.5. Програма підтримки розвитку тваринництва (спеціальна дотація
особистим селянським господарствам на утримання трьох і більше корів
молочного напряму продуктивності).
1.6. Програма підтримки розвитку тваринництва (фінансова підтримка
сільськогосподарських підприємств за утримання поголів'я корів молочного
напряму продуктивності) Пустомитівського району на 2015 рік.
1.7. Програма часткового відшкодування витрат, пов’язаних із штучним
осіменінням маточного поголів’я ВРХ в особистих селянських господарствах на
2015 рік.
1.8. Програма підтримки розвитку рослинництва (спеціальна дотація
сільськогосподарським підприємствам та організаціям за посіяні зернові
сільськогосподарські культури) на 2015 рік.
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1.9. Районна Програма підтримки діяльності ДЮСШ «Тризуб» на 2015 рік.
1.10. Районна Програма підтримки діяльності ДЮСШ «Надія» на 2015 рік.
1.11. Районна програма підтримки діяльності районної організації
спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України на 2015
рік.
1.12. Районна цільова програма щодо організації та проведення протокольних
і масових заходів Пустомитівської районної ради у 2015 році.
1.13. Програма розвитку місцевого самоврядування Пустомитівського району
на 2015 рік.
1.14. Районна програма з транскордонного співробітництва на 2015-2016
роки.
1.15. Програма підтримки видання районної газети "Голос народу" на 2015
рік.
1.16. Програма створення і використання районного резерву матеріальнотехнічних ресурсів для запобігання і ліквідації наслідків ймовірних надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру на 2015 рік.
1.17. Програма «Молодь Пустомитівщини 2011-2015рр.».
1.18. Програма « Підтримка розвитку шахів у Пустомитівському районі 20112015 роки».
1.19. Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва у
Пустомитівському районі на 2013-2015 роки.
1.20. Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх
сімей-мешканців Пустомитівського району на 2015 рік.
1.21. Локальна програма надання медичної допомоги хворим з
трансплантованою донорською ниркою на 2015 рік.
1.22. Локальна програма «Цукровий та нецукровий діабети» У
Пустомитівському районі на 2015 рік.
1.23. Програма соціально-економічного розвитку охорони здоров‘я
Пустомитівського району на 2015 рік.
1.24. Програма організації та проведення у 2015 році оплачуваних
громадських робіт для незайнятого населення Пустомитівського району.
1.25. Програма звільнення від оплати з харчування дітей героїв Небесної
сотні та учасників антитерористичної операції на сході України на 2015 рік.
1.26. Програма ліквідації виникнення загрози кишкових інфекцій в
Пустомитівському районі на 2015 рік.
1.27. Районна програма фінансової підтримки діяльності управління
Державної казначейської служби України у Пустомитівському районі Львівської
області на 2015 рік.
1.28. Програма «Забезпечення заходів щодо створення системи захисту
інформації в автоматизованій системі для обробки конфіденційної інформації в
Пустомитівській районній державній адміністрації» на 2015 рік.
1.29. Програма реконструкції системи централізованого оповіщення
Пустомитівського району на 2015 рік.
1.30.Програма забезпечення функціонування центру надання адміністративних
послуг Пустомитівської районної державної адміністрації.
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1.31. Програма розроблення генеральних планів населених пунктів
Пустомитівського району на 2011-2015 роки, які фінансуються за рахунок коштів
районного бюджету.
1.32. Програма підтримки органів державної виконавчої влади у
Пустомитівському районі на 2015 рік.
1.33. Програма з поточного ремонту автомобільних доріг загального
користування та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний
ремонт доріг на території Пустомитівського району на 2015 рік.
1.34. Програма здійснення ефективних заходів щодо попередження та
профілактики скоєння повторних злочинів серед осіб звільнених з місць
позбавлення волі та осіб засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням
волі на 2014-2016 роки в новій редакції.
1.35. Програма «Стратегія розвитку системи соціальних послуг для сім‘ї,
дітей та молоді у Пустомитівському районі на 2013-2016 роки».
1.36. Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки
Пустомитівського району, направлена на забезпечення функціонування 25
Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Львівській області
на 2014-2016 роки.
1.37. Програма розвитку фізичної культури та спорту у Пустомитівському
районі на 2014-2016 роки».
2. Зняти з контролю програми, термін дії яких закінчився в 2015 році, а саме:
2.1. Районні цільові програми наведені в п.п. 1.1.-1.33. п.1. даного рішення.
2.2. Програма часткової компенсація вартості придбаних технічних засобів
агроформуваннями Пустомитівського району у 2015 році.
2.3. Програма часткової компенсації вартості за придбане насіння зернових
культур сільськогосподарськими товаровиробниками Пустомитівського району.
2.4. Екологічна програма охорони навколишнього природного середовища
Пустомитівського району на період 2011-2015 років.
2.5. Районна програма поводження з твердими побутовими відходами на
період 2011-2015 років.
2.6. Цільова програма передачі гуртожитків у власність територіальних
громад Пустомитівського району на 2012-2015 роки.
2.7. Районна програма поповнення бібліотечних фондів на період до 2015
року включно.
2.8. Програма вшанування пам'яті українців загиблих та постраждалих у XX
ст. внаслідок дій окупаційних режимів, відзначення героїв національно визвольної боротьби.
2.9. Програма розвитку культури і туризму на 2010-2015 роки.
2.10. Програма розвитку Народних домів Пустомитівського району на 2015
рік.
2.11. Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування в Пустомитівському районі на 2013-2015 роки.
2.12. Програма «Сприяння зміцненню матеріально-технічної бази підшефної
військової частини А4324 на 2015-2016 роки».
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
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РІШЕННЯ № 83
від “22” квітня 2016р.
Про внесення доповнень до п.1 рішення районної ради від 21.12.2015
№30 «Про затвердження цільових програм на 2016 рік» зі змінами та
доповненнями, внесеними рішенням районної ради від 19.02.2016 №46.
Розглянувши проекти цільових галузевих соціально-економічних та
культурних програм (додаються), 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 19.04.2016 року, комісії районної ради з
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї , материнства,
дитинства від 14.04.2016 року та комісії районної ради з питань культури,
туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту від 18.04.2016року,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни та доповнення до п.1 рішення районної ради від 21.12.2015
року №30 «Про затвердження цільових програм на 2016 рік», з доповненнями,
внесеними рішенням районної ради від 19.02.2016 №46 а саме:
1.1.Затвердити в новій редакції:
«1.1.14. Програма підтримки районного товариства української мови
ім.Т.Шевченка «Просвіта» на 2016 рік згідно з додатком №14».
«1.1.15. Програма підтримки Пустомитівського районного місцевого
осередку ЛОО ВГО «Товариство українських офіцерів» на 2016 рік згідно з
додатком №15».
«1.1.34. Програма підтримки органів державної виконавчої влади у
Пустомитівському районі на 2016 рік згідно з додатком №34».
1.2. Внести доповнення до п.1 рішення районної ради від 21 грудня
2015р. №30 «Про затвердження цільових програм на 2016 рік», а саме:
1.2.1. Доповнити п.п.1.1. п.1. рішення наступними підпунктами:
«1.1.38. Програма по збереженню об’єктів культурної спадщини
Пустомитівського району на 2016 рік згідно з додатком №38.
1.1.39. Програма проведення районного «Фестивалю писанок» згідно з
додатком №39.
1.1.40. Програма основних заходів профілактики та боротьби зі сказом у
Пустомитівському районі на 2016-2020 роки згідно з додатком №40.

1.1.41. Районна програма фінансової підтримки установ ветеринарної
медицини Пустомитівського району на 2016 рік згідно з додатком №41.
1.1.42. Програма технічного і фінансового забезпечення, вдосконалення та
розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Пустомитівського
району на 2016 рік згідно з додатком №42.
1.1.43. Програма
матеріально-технічного забезпечення
підшефної
військової частини А 2166 на 2016 рік згідно з додатком №43.
підшефної
1.1.44. Програма матеріально-технічного забезпечення
військової частини А 4324 на 2016 рік згідно з додатком №44.
1.1.45 Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Пустомитівському
районі на 2016 – 2018 роки згідно з додатком №45.
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від
17.07.2015 року №606 «Про затвердження програми «Сприяння зміцненню
матеріально-технічної бази підшефної військової частини А 4324 на 2015 –
2016 роки».
3. Фінансовому управлінню районної держадміністрації (Л.Максим)
здійснювати фінансування вищезгаданих програм згідно прийнятих рішень
районної ради щодо їх фінансування.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків) та
відповідні постійні комісії районної ради (за профілем).
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 84
від “22” квітня 2016р.

Про стан сплати податків на території Пустомитівського району.
Заслухавши інформацію начальника ДПІ у Пустомитівському районі
Львівської області Р.Ганюка про стан сплати податків на території
Пустомитівського району за 2015 рік, враховуючи висновок постійної комісії з
питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 19.04.2015 року, районна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника ДПІ у Пустомитівському районі Львівської
області Р.Ганюка про стан сплати податків на території Пустомитівського
району за 2015 рік прийняти до відома.
2. ДПІ у Пустомитівському районі Львівської області (Р.Ганюк):
2.1. Упродовж 2016 року проводити детальний моніторинг надходження
податків та зборів до місцевих бюджетів та спільно з місцевими органами влади
забезпечувати виконання їх планових показників.
2.2. Постійно вживати заходів щодо виявлення робітників, праця яких
використовується роботодавцями без укладення трудових угод та СПД, які
виплачують зарплату найманим працівникам у розмірі менше мінімальної.
2.3. До 15 серпня 2016 року провести аналіз надходжень від плати за
землю до бюджетів місцевих рад та вжити заходів щодо погашення
заборгованості по даному виду платежів.
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

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 85
від “22” квітня 2016р.

Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень – березень 2016 року та внесення змін до його показників.
Розглянувши звіт фінансового управління Пустомитівської районної
державної адміністрації про результати виконання районного бюджету
Пустомитівського району за січень – березень 2016 року, враховуючи
пропозиції стосовно внесення змін до його показників на поточний бюджетний
період, та висновки постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій від 19.04.2016 та від 20.04.2016, 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. Звіт фінансового управління Пустомитівської районної державної
адміністрації про результати виконання районного бюджету Пустомитівського
району за січень – березень 2016 року затвердити:
по доходах – в сумі 158171,3 тис. грн. згідно з додатком №1;
по видатках – в сумі 139878,7 тис. грн. згідно з додатком №2.
2. Внести зміни до показників районного бюджету Пустомитівського
району в межах бюджетних призначень на 2016 рік, а саме:
2.1. Відділу культури Пустомитівської районної державної адміністрації:
Зменшити асигнування:
по КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу» КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 35,0 тис. грн.
Збільшити асигнування
по КФК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3142 (реконструкція та
реставрація інших об’єктів) - 35,0 тис. грн.
2.2. Відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації:
Зменшити асигнування:
по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» в сумі 981,2 тис. грн.:
КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 550,0 тис. грн.;
КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 121,0 тис. грн.;
КЕКВ 2230 (продукти харчування) – 200,0 тис. грн.;

КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних)) – 20,0 тис. грн.;
КЕКВ 2272 (оплата водопостачання та водовідведення) – 14,0 тис. грн.;
КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) – 20,0 тис. грн.;
КЕКВ 2274 (оплата природного газу) – 56,2 тис. грн.
2.3. Збільшити асигнування по КФК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 2620
(трансферти органам державного управління інших рівнів) в сумі 981,2 тис. грн.
Сороки-Львівській сільській раді на утримання ДНЗ.
3. Збільшити доходну (КДК 41035000) та видаткову частини районного
бюджету в сумі 1673,9 тис. грн., за рахунок інших субвенцій, виділених
органами місцевого самоврядування.
Збільшений відповідно до пункту 3 даного рішення розмір видаткової
частини районного бюджету Пустомитівського району на 2016 рік спрямувати
відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації та Пустомитівській
центральній районній лікарні на фінансування заходів наведених у додатку №3.
4. Збільшити доходну (КДК 41030400) та видаткову частини районного
бюджету в сумі 2426,1 тис. грн., за рахунок субвенції з інших бюджетів на
виконання інвестиційних проектів, виділених органами місцевого
самоврядування.
Збільшений відповідно до пункту 4 даного рішення розмір видаткової
частини районного бюджету Пустомитівського району на 2016 рік спрямувати
Пустомитівській центральній районній лікарні та Семенівській сільській раді на
фінансування заходів наведених у додатку №4.
5. Затвердити розпорядження голови Пустомитівської районної державної
адміністрації від 20 квітня 2016 року №217 «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 №3
до рішення районної ради
від 22.04.2016р.№85

Розподіл іншої субвенції, отриманої від органів
місцевого самоврядування
№
п/п
1

2

3

Назва органу
місцевого
самоврядування
Солонківська
сільська рада
(рішення сесії
с/р від
03.02.2016 № 88)
Підберізцівська
сільська рада
(рішення сесії
с/р від
08.04.2016 №23)

Сума
субвенції,
тис.грн.
450,0

КЕКВ
3220

Призначення

450,0

Відділу освіти на
КФК 070201 КЕКВ 3132
(кап.ремонт даху
Солонківської ЗОШ І-ІІІ ст..)

1073,9

1073,9

Пустомитівська
міська рада
(рішення сесії
м/р від
09.02.2016 №62)

150,0

150,0

Пустомитівській ЦРЛ на
КФК 080600 КЕКВ 3132
«Фельдшерсько-акушерські
пункти» кап.ремонт, в т.ч.:
с.Скнилів – 350,0 тис. грн..;
с.Поршна – 348,3 тис. грн..;
с.Сердиця – 375,6 тис.грн..)
Відділу освіти на
КФК 070101 КЕКВ 3132
(50,0 тис. грн. – кап.ремонт
(заміна вікон та дверей) ДНЗ
№ 3 м.Пустомити);
КФК 070201 КЕКВ 3132
(100,0 тис. грн. – кап.ремонт
(заміна вікон та дверей)
Пустомитівської ЗОШ № 2)

Всього

1673,9

Голова районної ради

Галина Гичка

Завізовано:

Начальник фінансового управління

Любомир Максим

Додаток №4
до рішення районної ради
від 22.04.2016р.№85

Розподіл субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів,
отриманої від органів місцевого самоврядування
№
п/п
1

2

3.

Назва органу
місцевого
самоврядування
Підберізцівська
сільська рада
(рішення сесії
с/р від
08.04.2016 №23)
Раковецька
сільська рада
(рішення сесії
с/р від
01.04.2016 № 39)

Сума
субвенції,
тис.грн.
426,1

КЕКВ
3220

Призначення

426,1

Пустомитівській ЦРЛ на
КФК 150101 КЕКВ 3142
(реконструкція ФАПу
с.Кугаїв)

1000,0

1000,0

Лапаївська
сільська рада
(рішення сесії
с/р від
12.04.2016)

1000,0

1000,0

КФК 250324 КЕКВ 3220
Семенівській сільській раді
(добудова об’єкту соціальноекономічної інфраструктури –
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. в с.Семенівка
Пустомитівського району
Львівської області)
КФК 250324 КЕКВ 3220
Семенівській сільській раді
(добудова об’єкту соціальноекономічної інфраструктури –
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. в с.Семенівка
Пустомитівського району
Львівської області)

Всього

2426,1

Голова районної ради

Галина Гичка

Завізовано:

Начальник фінансового управління

Любомир Максим

Додаток №1
до рішення районної ради
від 22.04.2016р.№85
Поступлення доходів до районного бюджету Пустомитівського району за
січень-березень місяць 2016 року
тис.грн

1

План на рік

План на січеньберезень місяць

Факт за
січеньберезень
місяць

% до плану
на рік

% до плану на
січеньберезень
місяць

2

3

4

5

6

Доходи загального фонду
Податок на доходи фізичних осіб
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна
Частина чистого прибутку госп. організацій
Орендна плата за водні об"єкти , що надаються в
користування на умовах оренди
Податок на прибуток
Інші надходження

69331,6

19067,8

22898,9

33,0

120,1

30,0
5,0

7,5

9,4
59,3

31,3
1186,0

125,3
#ДЕЛ/0!

2,4
5,0
2,0

0,6
0,4

40,1
1,5

802,0
75,0

#ДЕЛ/0!
375,0

Разом доходів

69376,0

19076,3

23009,2

33,2

120,6

445441,8

163175,5

132566,5

29,8

81,2

22504,4

5626,2

5626,2

25,0

68250,9

16140,3

16140,3

23,6

124005,7
230680,8

27257,3
114151,7

27257,3
83542,7

22,0
36,2

100,0
100,0
100,0
95,2
100,0
73,2

35,6
17,3
30,3

135,6
66,2
85,9

Офіційні трансферти
Базова дотація
Стабілізаційна дотація
Медична субвенція
Субвенція з держ.б-ту місц.б-ту
Освітня субвенція
Субвенція по соціальному захисту
Інші субвенції
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

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

7300,9

1913,6

2595,6

7300,9
522118,7

1913,6
184165,4

1266,7
158171,3

Голова районної ради

Галина Гичка

Завізовано:
Начальник фінансового управління

Любомир Максим

Додаток №2
до рішення районної ради
від 22.04.2016р.№85

Видатки
районного бюджету по Пустомитівському району
за січень-березень 2016 р.
Затверджено Уточн. план
по бюд-ту на на 2016р
2016р.

1
1. Державне управління
- в т.ч. органи місцевого самоврядування

2

план на
вказаний
період

Виконано
за січеньберезень
2016р.

3

4

5

1988,6
1988,6
170194,9
68350,9
10658,7
1369,3

190,0

190,0

3,0

0,6

0,3

0,3

70,0

95,0

16,5

1,0

1,4

1,1

5200,6
1369,2
481,5
500,0

5200,6
1369,2
481,5
650,0

1279,6
347,6
159,2
276,3

959,8
223,4
100,4
169,8

18,5
0,0
36,4
34,0

18,5
16,3
30,0
26,1

100,0

100,0

30,0

23,7

23,7

23,7

800,0

832,0

506,6

493,0

61,6

59,3

200,0

200,0

51,9

51,7

25,9

25,9

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

60,0

60,0

15,0

7,1

11,8

11,8

50,0
10,0

50,0
10,0

50,0
2,9

50,0

100,0

100,0

- надвишка по догляду за інвалідом І-ї групи

0,0

0,0

- відшкодування фонду соціал. страхуван.від
несщасних випадків на виробництві.

1,1

1,1

0,3

0,3

27,3

27,3

25855,0
220,0
220,0
2292,9
1147,9
115,0
970,0
60,0
30,0
50,0
2000,0

25187,5
220,0
220,0
2292,9
1147,9
115,0
970,0
60,0
30,0
50,0
2000,0

6119,9
54,9
54,9
628,7
328,5
29,2
256,0
15,0
7,0
50,0
450,0

4270,3
54,9
54,9
388,7
152,5
24,3
203,8
8,1

16,5
25,0
25,0
17,0
13,3
21,1
21,0
13,5
0,0
0,0

17,0
25,0
25,0
17,0
13,3
21,1
21,0
13,5
0,0
0,0
0,0

1000,0

1000,0

105,0

3,0

0,3

0,3

278043,4

280,0
282253,5

280,0
68139,8

52860,1

137,8

18,7

248,2

58,2

10,4

3033,7

750,0

39,5

10,8

10,8

3,0

27,8

1771,0

1771,0

1771,0

100,0

0,0

229580,1

113966,6

83348,0

36,3

0,0

132150,1

32474,6

32474,3

24,6

0,0

97430,0

81492,0

50873,7

52,2

281043,4
8199,1
289242,5

516897,3
18897,6
535794,9

184696,4
12427,5
197123,9

138032,0
1846,7
139878,7

- районний центр служби для молоді
- програми і заходи центрів соц. служб для
молоді
- молодіжні програми
- територіальний центр
КП "Соціальні гарантії"
центр соціальної реабілітації дітей -інвалідів .
- одноразова матеріальна допомога
компенсація фізичним особам які надають
соціальні послуги
пільги з місцевого бюджету згідно рішення
обласної ради
-адресна допомога воїнам УПА та політв. для
вирішен. питань ЖКП.
адресна допомога особам, які постраждали від
Чорнобильської катастрофи
фінансова підтримка громадських організацій
інвалідів і ветеранів
Районна Рада ветеранів України

5. Культура
6. Засоби масової інформації в т.ч.
- преса
7. Фізкультура і спорт
в т.ч.: ДЮСШ
-ФСТ «Колос»
- спортивна школа "Тризуб" "Надія"
-відділ молоді і спорту
8. Послуги з економічної діяльності
9. Матеріальний резерв району
12 Резервний фонд
13. Управлінь. с/г. і продовольства
Транспорт.дорожне господарство
Разом видатків
Інші видатки
Інша додаткова дотація вирівнювання
інша субвенція
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету)
Видатки за рахунок субвенції державного
бюджету на соц. захист
Виплату допомоги сім’ям з дітьми ,
малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам
Надання пільг та житлових субсидій
населенню

Разом видатків
Спец. Кошти (власні видат.)
Всього видатків
Голова районної ради

3000,0

381,0
381,0
33601,6
11823,8
2336,8
256,0

6

1988,6
1988,6
165432,7
68722,5
10451,7
1369,3

2. Освіта
3. Охорона здоров»я
4. Соц.захист всього, в тому числі:

538,0
538,0
40529,3
16240,3
3136,7
347,8

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

Галина Гичка

Завізовано:
Начальник фінансового управління

Любомир Максим

19,2
19,2
20,3
17,2
22,4
18,7

1,3

49,1
22,5
48,4

19,2
19,2
19,7
17,3
21,9
18,7

1,3

26,7
9,8
26,1

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 86
від “22” квітня 2016р.
Про спрямування вільного залишку коштів
районного бюджету, що склався станом на 1 січня 2016 року.
На підставі частини 4 статті 14 та частини 7 статті 78 Бюджетного кодексу
України, враховуючи пропозиції Пустомитівської районної державної адміністрації
та висновки постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій від 19.04.2016 року та від 20.04.2016 року, 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 454 062,00 грн., а саме:
1.1. Районній державній адміністрації на КФК 250344 «Субвенція з місцевого
бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 (трансферти органам державного
управління інших рівнів) в сумі 185,0 тис. грн. (на виконання Програми підтримки
органів державної виконавчої влади у Пустомитівському районі на 2016 рік).
1.2. Управлінню соціального захисту населення на КФК 090412 «Інші
видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 (інші виплати населенню) в
сумі 125,0 тис. грн. (100,0 тис. грн. – матеріальна допомога учасникам АТО, 25,0
тис. грн. - одноразова допомога особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської
катастрофи, придбання путівок на санаторно-курортне лікування).
1.3. Пустомитівській районній раді на КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ
2282 (окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів
розвитку) в сумі 26,0 тис. грн., а саме:
- на виконання «Програми проведення районного «Фестивалю писанок» - 6,0
тис. грн.;
- на виконання «Програми підтримки діяльності Пустомитівського районного
місцевого осередку ЛОО ВГО «Товариство українських офіцерів» - 20,0 тис.грн.
1.4. Відділу культури районної державної адміністрації на КФК 110502 «Інші
культурно-освітні заклади та заходи» КЕКВ 2282 (окремі заходи по реалізації
державних програм, не віднесені до заходів розвитку) в сумі 18 062,00 грн. на
виконання Програми підтримки районного товариства української мови ім.
Т.Шевченка «Просвіта» на 2016 рік.

1.5 Органам місцевого самоврядування по КФК 250324 «Субвенція на
інвестиційні проекти» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів) в сумі 100,0 тис. грн., а саме:
- Ставчанській сільській раді в сумі 70,0 тис. грн. (20,0 тис. грн. –
виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Будівництво
їдальні
Ставчанського НВК», 50,0 тис. грн. – на «Будівництво вуличного освітлення в
с.Ставчани»);
- Пикуловичівській сільській раді в сумі 30,0 тис. грн. на виготовлення
проектно-кошторисної документації на «Будівництво Народного дому».
2. Спрямувати обсяг вільного залишку бюджетних коштів районного
бюджету по спеціальному фонду бюджету в сумі 71 633,00 грн. Звенигородській
сільській раді (на реконструкцію освітлення площі «Звенигородська») по КФК
250324 «Субвенція на інвестиційні проекти» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти
органам державного управління інших рівнів).
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

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 87
від “22” квітня 2016р.

Про внесення змін до п.п.1.4 п.1 рішення районної ради від 19.02.2016 №47
«Про часткове спрямування обсягу вільного залишку коштів районного
бюджету, що склався станом на 1 січня 2016 року».
У зв’язку з прийняттям у новій редакції «Програми підтримки діяльності
Пустомитівського районного місцевого осередку ЛОО ВГО «Товариство
українських офіцерів» на 2016 рік» та зміною розпорядників коштів по даній
програмі, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 19.04.2016 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення районної ради від 19.02.2016 №47 «Про
часткове спрямування обсягу вільного залишку коштів районного бюджету, що
склався станом на 1 січня 2016 року», а саме:
1.1. У п.п 1.4 п.1 рішення вислів «На виконання «Програми підтримки
діяльності Пустомитівського районного місцевого осередку ЛОО ВГО
«Товариство українських офіцерів» на 2016 рік» в сумі 20 000,00 грн.»
вважати таким, що втратив чинність.
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

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 88
від “22” квітня 2016р.

Про введення однієї ставки посади діловода
для Пустомитівської школи мистецтв.
Розглянувши лист відділу культури Пустомитівської райдержадміністрації
від 19.04.2016 року №107, керуючись частиною 2 статті 43 "Про місцеве
самоврядування в Україні", враховуючи висновок постійної комісії районної ради
з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 20.04.2016 року, районна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Відділу культури Пустомитівської районної державної адміністрації в
межах фонду заробітної плати на 2016 рік ввести до штату Пустомитівської
школи мистецтв одну ставку посади діловода.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури і
спорту (А.Добрянський) і з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій
(І.Васьків).

Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 89
від “22” квітня 2016р.
Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти.
Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року
№117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами та доповненнями), статтею 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 19.04.2016 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати право голові районної ради Гичці Галині Григорівні в 2016 році
укладати договори підряду із здійсненням попередньої оплати вартості обсягу
робіт (послуг) в розмірі до 30%.
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

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 90
від “22” квітня 2016р.

Про проведення сільськогосподарськими підприємствами району
комплексу весняно – польових робіт у 2016 році.
Заслухавши інформацію начальника управління агропромислового
розвитку
районної
держадміністрації
В.Гулая
про
проведення
сільськогосподарськими підприємствами району
комплексу весняно –
польових робіт у 2016 році, враховуючи висновок постійної комісії з питань
розвитку села та АПК від 14.04.2016 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника управління агропромислового розвитку районної
держадміністрації В.Гулая про проведення сільськогосподарськими
підприємствами району комплексу весняно – польових робіт у 2016 році
прийняти до відома.
2.Управлінню агропромислового розвитку районної держадміністрації :
2.1. Сприяти отриманню пільгових кредитів для закупівлі паливо –
мастильних матеріалів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, насіння.
2.2 На період проведення весняно – польових робіт надавати практичну
допомогу господарствам всіх форм власності щодо дотримання технології
посіву та вирощування сільськогосподарських культур.
2.3 Постійно співпрацювати з науковими установами та керівниками
сільськогосподарських підприємств щодо впровадження у виробництво
нових технологій по вирощуванню сільськогосподарських культур.
2.4.
Сприяти завершенню комплексу весняно – польових робіт в
сільськогосподарських підприємствах згідно встановлених агротехнічних
термінів.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань розвитку села та АПК (І.Гримак).
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 91
від “22” квітня 2016р.
Про роботу комунального підприємства «Редакція
районної газети «Голос народу».
Заслухавши звіт редактора комунального підприємства «Редакція
районної газети «Голос народу» Скочиляса Р.Т. про роботу підприємства у
2015 році, керуючись пунктом 8) частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року, враховуючи
висновок постійної комісії з питань освіти, науки, релігії, національного і
духовного відродження, інформаційної політики та свободи слова від
19.04.2016 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт редактора комунального підприємства «Редакція районної
газети «Голос народу» Скочиляса Романа Теодоровича про роботу
підприємства у 2015 році затвердити.
2. Роботу комунального підприємства «Редакція районної газети
«Голос народу» визнати задовільною.
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

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 92
від “22” квітня 2016р.
Про вихід Пустомитівської районної ради зі складу засновників комунального
підприємства «Редакція районної газети "Голос народу".
Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статей 3, 4 Закону України «Про реформування державних і комунальних
друкованих засобів масової інформації», статті 8 Закону України «Про друковані
засоби масової інформації», розглянувши протокол № 1 зборів трудового
колективу редакції «КП «Редакція газети «Голос народу» від 28.03.2016 року,
враховуючи висновок постійної комісії з питань освіти, науки, релігії,
національного і духовного відродження, інформаційної політики та свободи слова
від 19.04.2016 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.
Вийти зі складу засновників комунального підприємства «Редакція
районної газети "Голос народу" (код ЄДРПОУ 22418295).
2.
Висвітлення роботи районної ради (публікація офіційних документів та
іншої публічної інформації) забезпечити на засадах договору, укладеного з
редакцією реформованого засобу масової інформації.
3.
Визначити спосіб реформування комунального підприємства «Редакція
районної газети "ГОЛОС НАРОДУ" у відповідності до пункту другого частини
першої статті 3 Закону України «Про реформування державних і комунальних
друкованих засобів масової інформації» тобто з перетворенням редакції членами її
трудового колективу з інвестором у суб'єкт господарювання із збереженням назви,
цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого
засобу масової інформації.
4.
Рішення районної ради про вихід зі складу засновників комунального
підприємства «Редакція районної газети "ГОЛОС НАРОДУ" у місячний строк з дня
його прийняття опублікувати на веб-сайті Пустомитівської районної ради і
надіслати Державному комітету телебачення і радіомовлення України та
Міністерству юстиції України.
5.
Доручити голові районної ради Гичці Г.Г. здійснити організаційноправові заходи щодо виходу районної ради зі складу співзасновників комунального
підприємства «Редакція районної газети "ГОЛОС НАРОДУ".
6.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження,
інформаційної політики та свободи слова (О.Михальчук).
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 – та ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 93
від “22” квітня 2016р.
Про передачу дошкільного навчального закладу с.Муроване з балансу
відділу освіти районної держадміністрації на баланс Сороки-Львівської
сільської ради.
Розглянувши викладене в листі відділу освіти Пустомитівської районної
держадміністрації від 13.04.2016 року №1-13\431 (додається), у зв’язку з
виробничою необхідністю ( завершення будівельних робіт у Мурованському
дошкільному навчальному закладі ), враховуючи висновок постійної комісії
з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження,
інформаційної політики та свободи слова від 19.04.2016 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Передати дошкільний навчальний заклад с.Муроване з балансу відділу
освіти районної держадміністрації на баланс Сороки-Львівської сільської
ради на термін з 01.05.2016 року до 31.10. 2016 року.
2.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

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 – та ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 94
від “22” квітня 2016р.
Про реорганізацію окремих шкіл Пустомитівського району та
тимчасове призупинення навчально-виховного процесу
у Гринівській ЗОШ І-ІІ ступенів.
Розглянувши
викладене
в
листі
відділу
освіти
районної
держадміністрації від 14.04.2016 року №1-13\435, керуючись законами України
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»,
Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів від 27.08.2010 року №778, Положенням про
навчально-виховний
комплекс
«дошкільний
навчальний
заклад
–
загальноосвітній навчальний заклад» «загальноосвітній навчальний заклад –
дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 12.03.2003 року №306, враховуючи висновок постійної комісії
районної ради з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного
відродження, інформаційної політики та свободи слова від 19.04.2016 року,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Реорганізувати з 1 вересня 2016 року:
1.1. Гаївську ЗОШ І-ІІ ступенів у Гаївську ЗОШ І ступеня.
1.2. Миколаївську ЗОШ І-ІІ ступенів у Миколаївську ЗОШ І ступеня.
1.3. Раковецьку ЗОШ І-ІІ ступенів у Раковецький навчально-виховний
комплекс «ЗОШ І ступеня – дошкільний навчальний заклад».
2.Тимчасово призупинити з 1 вересня 2016 року навчально-виховний
процес у Гринівській ЗОШ І-ІІ ступенів.
3. Відділу освіти районної державної адміністрації (М.Лісна) здійснити
заходи, пов’язані з реорганізацією та призупиненням навчально-виховного
процесу у згаданих вище школах, згідно чинного законодавства.
4. 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

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 – та ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 95
від “22” квітня 2016р.
Про роботу комунального підприємства «Соціальні гарантії»
Пустомитівської районної ради.
Заслухавши звіт директора комунального підприємства «Соціальні
гарантії» Пустомитівської районної ради Савки Т.П. про роботу названого
підприємства у 2015 році, з метою вчасного та якісного отримання
громадянами соціальних гарантій, керуючись пунктом 8) частини 1 статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року,
враховуючи висновок постійної комісії з питань охорони здоров’я,
соціального захисту населення, сім‘ї, материнства, дитинства від 14.04.2016
року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт директора комунального підприємства «Соціальні гарантії»
Пустомитівської районної ради Савки Тараса Петровича про роботу КП
«Соціальні гарантії» Пустомитівської районної ради у 2015 році затвердити.
2. Роботу КП «Соціальні гарантії» визнати задовільною.
3. З метою якісного надання соціальних послуг та консультацій
громадянам, які знаходяться в складних життєвих ситуаціях, щодо
самостійного розв’язання ними соціально-побутових проблем, міському,
селищному, сільським головам району своєчасно подавати працівникам
вищезгаданого підприємства необхідну інформацію.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення,
сім”ї, материнства, дитинства ( Ю.Зінько).

Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 96
від “22” квітня 2016р.

Про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу відділу
культури районної держадміністрації на баланс Пустомитівської міської
ради.
Розглянувши лист відділу культури районної держадміністрації від
05.04.2016 №83, у зв‘язку з перенесенням районної бібліотеки для дітей з
будинку, що знаходиться за адресою: м.Пустомити, вул.Грушевського, 60, в
приміщення районного Народного дому, враховуючи висновок постійної комісії
з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку від 18.04.2016 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Дозволити відділу культури районної держадміністрації, при
поверненні Пустомитівській міській раді орендованої будівлі (вул.
Грушевського, 60) під дитячу бібліотеку, передати безоплатно міській раді
матеріальні цінності (будівельні вироби), які для утримання будівлі в
належному стані, згідно відповідних актів, встановлено в даній будівлі, зокрема:
- решітку віконну – 1130055 – 1 шт. - 436,00 грн;
- газопальні пристрої – 1130098 – 3 шт. - 1359,00 грн;
- вікно м\п біле ПВХ – 1130124 – 1 шт. - 2330,00 грн;
- підвіконник металевий білий – 1130125 –5,9 м пог. - 1298,00 грн;
- водовідливи металеві білі – 1130126 – 5,5 м пог. - 495,00 грн;
- решітку дверну – 10635116 – 1 шт. - 1871,00 грн;
- вікна м\п білі – 10635117 – 3 шт. - 8550,00 грн.
2.Покласти контроль за виконанням рішення на постійну комісію з
питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку (О.Фар‘ян).
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 97
від “22” квітня 2016р.
Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення
державної власності площею 57,7153 га на території Чорнушовицької
сільської ради Пустомитівського району Львівської області (за межами
населеного пункту).
Розглянувши лист ПП «Фірма «Сомгіз» від 08.04.2016 року №414 (з
доданими матеріалами), враховуючи висновок державної експертизи
землевпорядної документації Головного управління Держгеокадастру у
Львівській області від 13.01.2016 року № 1057 та витяг з технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, виданий
Відділом Держгеокадастру у Пустомитівському районі від 08.04.2016 року
№1027, на підставі ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», враховуючи
висновок постійної комісії з питань використання землі та регулювання
земельних ресурсів від 19.04.2016 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності
загальною
площею
57,7153
га
(кадастровий
номер
–
4623687200:10:000:0114), що включена в перелік земельних ділянок для
продажу права оренди на земельних торгах для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва та знаходиться на території
Чорнушовицької сільської ради Пустомитівського району Львівської області
(за межами населеного пункту), на загальну суму 2658316,80 грн. (два
мільйони шістсот п’ятдесят вісім тисяч триста шістнадцять гривень 80
копійок) в розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки 4,60 грн.
(чотири гривні 60 копійок).

Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 98
від “22” квітня 2016р.
Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення
державної власності площею 60,9933 га на території Чорнушовицької
сільської ради Пустомитівського району Львівської області (за межами
населеного пункту).
Розглянувши лист ПП «Фірма «Сомгіз» від 24.03.2016 року №337 (з
доданими матеріалами), враховуючи висновок державної експертизи
землевпорядної документації Головного управління Держгеокадастру у
Львівській області від 16.03.2016 року № 293, на підставі ст. 23 Закону
України «Про оцінку земель», враховуючи висновок постійної комісії з
питань використання землі та регулювання земельних ресурсів від 19.04.2016
року, районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності
загальною
площею
60,9933
га
(кадастровий
номер
–
4623687200:10:000:0113), що включена в перелік земельних ділянок для
продажу права оренди на земельних торгах для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва та знаходиться на території
Чорнушовицької сільської ради Пустомитівського району Львівської області
(за межами населеного пункту), на загальну суму 2825863,72 грн. (два
мільйони вісімсот двадцять п'ять тисяч вісімсот шістдесят три гривні 72
копійки) в розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки 4,63 грн.
(чотири гривні 63 копійки).
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 99
від “22” квітня 2016р.
Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, яка надається в оренду гр.Будинському
Зеновію Казимировичу на території Містківської сільської ради
Пустомитівського району Львівської області (за межами населених
пунктів).
Розглянувши заяву гр.Будинського З.К. від 10.03.2016 року (з доданими
матеріалами), враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації Головного управління Держгеокадастру у Львівській області
від 12.02.2016 року № 116, на підставі ст. 23 Закону України «Про оцінку
земель», враховуючи висновок постійної комісії з питань використання землі
та регулювання земельних ресурсів від 19.04.2016 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею
10,0000 га (кадастровий номер – 4623684200:06:000:0057), яка надається в
оренду гр.Будинському Зеновію Казимировичу для ведення фермерського
господарства та знаходиться на території Містківської сільської ради
Пустомитівського району Львівської області (за межами населених пунктів),
на загальну суму 208612,80 грн. (двісті вісім тисяч шістсот дванадцять
гривень 80 копійок), що становить в розрахунку за один га земельної ділянки
20861,28 грн. (двадцять тисяч вісімсот шістдесят одна гривня 28 копійок).

Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 100
від “22” квітня 2016р.
Про затвердження технічної документації з визначення нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду ПП «АТП
Муроване», за адресою: Львівська область, Пустомитівський район,
с.Муроване, вул.Будівельна, 28 (за межами населеного пункту).
Розглянувши лист ПП «АТП Муроване» від 29.02.2016 року №1-29\02 (з
доданими матеріалами), враховуючи висновок державної експертизи
землевпорядної документації Головного управління Держгеокадастру у
Львівській області від 23.02.2016 року № 77, на підставі ст. 23 Закону
України «Про оцінку земель», враховуючи висновок постійної комісії з
питань використання землі та регулювання земельних ресурсів від 19.04.2016
року, районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити технічну документацію з визначення нормативної грошової
оцінки земельної ділянки площею 16000,00 кв.м (кадастровий номер –
4623686900:08:000:0026), що надається в оренду ПП «АТП Муроване»,
розташована за адресою: Львівська область, Пустомитівський район,
с.Муроване, вул..Будівельна, 28 (за межами населеного пункту), для
розміщення виробничої бази, на загальну суму 3728960,60 грн. (три мільйони
сімсот двадцять вісім тисяч дев’ятсот шістдесят гривень 60 копійок), що
становить в розрахунку за один кв. м земельної ділянки 233,06 грн. (двісті
тридцять три гривні 06 копійок).

Голова районної ради

Галина Гичка

