УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 101
від “08” червня 2016р.

Про порядок денний 11-ї чергової сесії
Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 11-ї чергової сесії:
1.

Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2015 року
№27
«Про
формування
резервного
фонду
районного
бюджету
Пустомитівського району на 2016 рік».
2.
Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень-квітень 2016 року та внесення змін до його показників.
3.
Про спрямування обсягу вільного залишку коштів районного
бюджету, що склався станом на 1 січня 2016 року.
4.
Про внесення змін до пункту 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».
5.
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 рішеннями районної ради від 19.02.2016 №46 та
від 22.04.2016 №83.
6.
Про введення однієї ставки посади фахівця соціальної роботи до
штатного розпису комунального підприємства «Соціальні гарантії»
Пустомитівської районної ради.
7.
Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти.
8.
Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони
громадського порядку та результати діяльності правоохоронних органів
на території Пустомитівського району.
9.
Про співпрацю районного центру зайнятості з місцевими радами
району стосовно залучення тимчасово непрацюючих громадян до громадських
робіт та благоустрою.

10.
Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення Пустомитівського району.
11.
Про роботу закладів охорони здоров’я у Пустомитівському районі.
12.
Про затвердження Локальної програми «Діагностика та лікування
хворих на вірусні гепатити В і С у Пустомитівському районі на 2016-2017
роки».
13.
Різне.
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 102
від “08” червня 2016р.

Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2015 року
№27 «Про формування резервного фонду районного бюджету
Пустомитівського району на 2016 рік».
Враховуючи викладене в листі Пустомитівської районної держадміністрації
від 06.06.2016 року №04\21-1634 щодо пропозицій по розподілу коштів
районного бюджету та у висновку постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 08.06.2016 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до рішення районної ради від 21.12.2015 року №27 «Про
формування резервного фонду районного бюджету Пустомитівського району на
2016 рік», виклавши його в редакції:
«Сформувати резервний фонд районного бюджету Пустомитівського
району на 2016 рік, встановивши його розмір у сумі 243,1 тис. грн.».
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

11 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 103
від “08” червня 2016р.

Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень – квітень 2016 року та внесення змін до його показників.
Розглянувши інформацію фінансового управління Пустомитівської
районної державної адміністрації про виконання районного бюджету
Пустомитівського району за січень – квітень 2016 року від 05.05.2016 №58,
враховуючи пропозиції стосовно внесення змін до його показників на поточний
бюджетний період, викладені в листах районної держадміністрації від
31.05.2016 №04/21-1571 та від 06.06.2016 №04/21-1634, висновки постійної
комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від
02.06.2016 та від 08.06.2016 рр., керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу
України, статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт фінансового управління Пустомитівської районної державної
адміністрації про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень – квітень 2016 року прийняти до відома:
по доходах – в сумі 236761,1 тис. грн. згідно з додатком №1;
по видатках – в сумі 215658,9 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 освіти Пустомитівської райдержадміністрації:
по КФК 070201 «Загальноосвітні школи»
Зменшити асигнування:
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних) – 40,0 тис. грн.
Збільшити асигнування:
КЕКВ 2275 (оплата інших енергоносіїв) – 40,0 тис. грн.
2.2. Зменшити асигнування
відділу освіти Пустомитівської
райдержадміністрації по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 3132
(капітальний ремонт інших об`єктів) в сумі 136,3 тис. грн.
2.3. Збільшити асигнування по КФК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 3220
(капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів) в сумі
136,3 тис. грн., Сороки-Львівській сільській раді (для функціонування
Мурованського ДНЗ).

2.4 Зменшити асигнування по КФК 250102 «Резервний фонд» КЕКВ 9000
(нерозподілені видатки) в сумі 1 756,9 тис. грн.
2.5 Збільшити асигнування:
2.5.1 Пустомитівській центральній районній лікарні в сумі 1254,6 тис.
грн., в тому числі:
по КФК 080101 «лікарні» в сумі 790,4 тис. грн.:
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 250,0 тис.
грн., (меблі для реанімаційного відділення – 200,0 тис. грн., крісла та столи для
Пустомитівської ЦРЛ – 50,0 тис. грн.).
КЕКВ 3110 (придбання обладнання та предметів довгострокового
користування) – 210,3 тис. грн., (машина сушильна КП-306П з паровим
обігрівом (для пральні) – 68,4 тис. грн., дерматоскоп для дерматологічного
кабінету – 13,0 тис. грн., касети рентгенівські Agfa (5шт.) – 30,2 тис. грн., стіл
масажний у фізкабінет – 5,7 тис. грн., апарат Ундатерм УВЧ – 80–3 (2шт.) –
39,5 тис. грн., апарат Корона С стаціонарний (2 шт.) – 9,0 тис. грн., апарат для
пресо терапії мод 9102 (1 шт.) – 19,5 тис. грн., компресор стоматологічний –
25,0 тис. грн.).
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт) – 330,10 тис. грн., (капітальний ремонт
терапевтичного відділення Щирецької МЛ – 300,0 тис. грн. – капітальні
роботи, капітальний ремонт фасаду Щирецької МЛ – 30,1 тис. грн. (26,1 тис.
грн. – проект, 4,0 тис. грн. – експертиза).
по КФК 080600 (фельдшерсько – акушерські пункти) КЕКВ 3132
(капітальний ремонт) по в сумі 338,3 тис. грн., в т.ч.:
капітальний ремонт благоустрою території ФАПу с.Скнилів – 38,3 тис.
грн., (капітальні роботи – 30,0 тис. грн., 7,1 тис. грн. – проект, 1,2 тис. грн. –
експертиза);
капітальний ремонт ФАПу с.Будьків – 300,0 тис. грн., (капітальні
роботи).
по КФК 150101 (капітальні вкладення) КЕКВ 3142 (реконструкція інших
об’єктів) по в сумі 125,90 тис. грн., в т.ч.:
реконструкція котельні Пустомитівської ЦРЛ – 85,10 тис. грн. (проект)
реконструкція лікарської амбулаторії ЗПСМ с.Борщовичі – 40,8 тис. грн.,
(35,90 тис. грн. – проект, 4,90 тис. грн. – експертиза).
2.5.2 Відділу освіти райдержадміністрації в сумі 452,3 грн., в т.ч.:
по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»:
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) в сумі 199,0
тис. грн. (придбання обладнання та інвентарю для ДНЗ с.Містки, ДНЗ
с.Ямпіль);
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт) в сумі 253,3 тис. грн. (173,3 тис. грн. –
капремонт ДНЗ с.Лапаївка (заміна вікон і дверей); 80,0 тис. грн. – капремонт
системи опалення та утеплення фасаду ДНЗ с.Підгірне).
2.5.3 Управлінню соціального захисту населення по КФК 091207 «Пільги,
що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби,
органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і
природного газу» КЕКВ 2730 (інші виплати населенню) – 50,0 тис. грн. (на
виплату пільг з оплати житлово-комунальних послуг інвалідам 1 та 2 групи по
зору, сім’ям, в складі яких проживає та зареєстровано два та більше інвалідів,

одиноким інвалідам, вдовам політичних в’язнів, малолітнім політичним
в’язням).
2.6. Відділу культури Пустомитівської районної державної адміністрації:
по КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу»:
Зменшити асигнування: КЕКВ 2240 (оплата інших послуг) – 100,0 тис. грн.;
Збільшити асигнування: КЕКВ 2274 (оплата природного газу) – 100,0 тис. грн.
по КФК 110201 «Бібліотеки»:
Зменшити асигнування: КЕКВ 2240 (оплата інших послуг) – 50,0 тис. грн.;
Збільшити асигнування: КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) –
50,0 тис. грн. (капітальний ремонт автобуса).
3. Зменшити асигнування по КФК 250315 «Інші додаткові дотації» КЕКВ
2620 (поточні трансферти органам державного управління інших рівнів) в сумі
1 897 195,51 грн.
4. Збільшити асигнування:
4.1. Відділу освіти райдержадміністрації в сумі 1 812 795,51 грн., в т.ч.:
КЕКВ 3132 (капітальний
по КФК 070201 «Загальноосвітні школи»
ремонт інших об`єктів) – 20 000,00 грн. (на виготовлення проектнокошторисної документації капремонт даху Семенівської ЗОШ І-ІІІ ст. та
капремонт даху Верхньобілківської ЗОШ І-ІІІ ст.);
по КФК 150110 «Проведення невідкладних відновлювальних робіт,
будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів» КЕКВ
3142 (Реконструкція та реставрація інших об'єктів) – 130 000,00 грн.
(реконструкція частини Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ст. з переплануванням під групи
дошкільного закладу);
на співфінансування мікропроектів з Львівською обласною радою в сумі
1 662 795,51 грн., а саме:
по КФК 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 3132 (капітальний
ремонт інших об`єктів) – 651053,81 грн.:
- капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Ямпільської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Пустомитівського району Львівської області – 12444,00 грн.;
- капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Верхньобілківської ЗОШ ІІІІ ступенів Пустомитівського району Львівської області – 21574,00 грн.;
- капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Звенигородської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Пустомитівського району Львівської області – 69027,00 грн.;
- капітальний ремонт (заміна вікон) Пустомитівської ЗОШ №2 І-ІІІ
ступенів Пустомитівського району Львівської області – 46763,30 грн.;
- капітальний ремонт даху Городиславицької ЗОШ І-ІІ ступенів
Пустомитівського району Львівської області – 11322,00 грн.;
- капітальний ремонт даху корпусу №2 Щирецької ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів
Пустомитівського району Львівської області – 26322,00 грн.;
- капітальний ремонт спортзалу Щирецької ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів
Пустомитівського району Львівської області – 142769,61 грн.;
капітальний
ремонт
Малечковичівської
ЗОШ
І
ступеня
Пустомитівського району Львівської області – 132278,00 грн.;
- капітальний ремонт системи опалення Пикуловицького «ЗНЗ І-ІІІ
ступенів – ДНЗ» в с.Пикуловичі Пустомитівського району Львівської області –
188553,90 грн.

по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 3132 (капітальний
ремонт інших об`єктів) – 976498,40 грн.:
- капітальний ремонт (заміна вікон) Пустомитівського дошкільного
закладу №3 в м.Пустомити Пустомитівського району Львівської області 19484,40 грн.;
- капітальний ремонт приміщення для відкриття дошкільної групи
короткотривалого перебування на 30 дітей в с.Солонка (військове містечко №6
Липники) Пустомитівського району Львівської області – 167153,00 грн.;
- капітальний ремонт даху Пустомитівського дошкільного закладу №2 в
м.Пустомити Пустомитівського району Львівської області – 414156,00 грн.;
- капітальний ремонт даху дошкільного навчального закладу №2 в
с.м.т.Щирець Пустомитівського району Львівської області – 375705,00 грн.
КЕКВ 3110 (придбання
по КФК 070201 «Загальноосвітні школи»
обладнання і предметів довгострокового користування), сучасний шкільний
комплексний географічний майданчик в Пустомитівській ЗОШ №1
(обладнання) – 35243,30 грн.
4.2. Пустомитівській центральній районній лікарні в сумі 84 400,00 грн., в
т.ч.:
по КФК 080300 «Лікарські амбулаторії» 3132 (капітальний ремонт),
капітальний ремонт приміщення Миколаївської лікарської амбулаторії ЗПСМ
(заміна вікон, встановлення підвіконників та зовнішніх відливів) – 34 000,00
грн. (співфінансування до мікропроекту 10%).
по КФК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3142 (реконструкція інших
об’єктів), реконструкція котельні Пустомитівської ЦРЛ – 50 400,00 грн.
(44 400,00 грн. – проект, 6 000,00 грн. – експертиза).
5. Збільшити доходну (КДК 41035000) та видаткову частини районного
бюджету в сумі 1 607 401,00 грн., за рахунок інших субвенцій, виділених
органами місцевого самоврядування.
Збільшений відповідно до пункту 5 даного рішення розмір видаткової
частини районного бюджету Пустомитівського району на 2016 рік спрямувати
відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації, відділу культури
Пустомитівської райдержадміністрації та Пустомитівській центральній
районній лікарні на фінансування заходів наведених у додатку № 3.
6. Збільшити доходну (КДК 41030400) та видаткову частини районного
бюджету в сумі 155 000,00 грн., за рахунок субвенції з інших бюджетів на
виконання інвестиційних проектів, виділених органами місцевого
самоврядування.
Збільшений відповідно до пункту 6 даного рішення розмір видаткової
частини районного бюджету Пустомитівського району на 2016 рік спрямувати
відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації на фінансування заходів
наведених у додатку № 4.
7. Затвердити розпорядження голови Пустомитівської районної державної
адміністрації від 31 травня 2016 року №297 «Про виділення коштів додаткової
дотації з районного бюджету».
8. 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 08.06.2016р.№103

Поступлення доходів до районного бюджету Пустомитівського району за
січень-квітень місяць 2016 року
тис.грн

План на рік

План на
січеньквітень
місяць

Факт за
січеньквітень
місяць

2

3

4

1

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
Податок на прибуток
Інші надходження
Разом доходів
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

% до плану на
% до плану
січень-квітень
на рік
місяць

5

6

69331,6

25213,2

32822,4

47,3

130,2

30,0

10,0

13,2

44,0

132,0

59,3

1186,0

#ДЕЛ/0!

5,0
2,4
5,0
2,0

0,8
0,6

41,3
7,8

826,0
390,0

#ДЕЛ/0!
1300,0

69376,0

25224,6

32944,0

47,5

130,6

445441,8

198463,8

196789,3

44,2

99,2

22504,4

7501,6

7501,6

33,3

68250,9

21131,1

21131,1

31,0

124005,7
230680,8

36345,2
133485,9

36345,2
131811,4

29,3
57,1

100,0
100,0
100,0
95,2
100,0
98,7

7300,9

6177,5

7027,8

96,3

113,8

7300,9
522118,7

2551,5
229865,9

1666,5
236761,1

22,8
45,3

65,3
103,0

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:
Начальник фінансового управління

Любомир Максим

Додаток №2
до рішення районної ради
від 08.06.2016р.№103

Видатки
районного бюджету по Пустомитівському району
за січень-квітень 2016 р.

тис.грн.
Затверджен Уточн. план
на 2016р
о по бюд-ту
на 2016р.

1
1. Державне управління
- в т.ч. органи місцевого самоврядування
2. Освіта
3. Охорона здоров»я
Медична субвенція
4. Соц.захист всього, в тому числі:
- 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
- надвишка по догляду за інвалідом І-ї групи
- відшкодування фонду соціал. страхуван.від несщасних
випадків на виробництві.
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

2

план на
вказаний
період

Виконано
за січеньквітень
2016р.

3

4

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

5

6

1988,6
1988,6

2058,5
2058,5

832,9
832,9

652,7
652,7

32,8
32,8

31,7
31,7

165432,7
68722,5

53578,3
20911,1
320,0
4320,5
444,4

44920,7
17460,2

27,2
25,4

26,4
25,7

10451,7
1369,3

170246,5
68000,9
350,0
10813,7
1369,3

3638,9
358,6

34,8
26,2

33,7
26,2

190,0

190,0

14,5

6,6

3,5

3,5

70,0
5200,6
1369,2
481,5
500,0

95,0
5200,6
1369,2
481,5
780,0

25,5
1661,4
463,4
219,8
448,4

1,0
1458,2
317,8
138,8
417,5

1,4
28,0
0,0
36,4
83,5

1,1
28,0
23,2
30,0
53,5

100,0

100,0

40,0

31,7

31,7

31,7

800,0

832,0

784,8

732,2

91,5

88,0

200,0

200,0

69,2

51,8

25,9

25,9

50,0

75,0

75,0

67,1

134,2

89,5

60,0

60,0

20,0

7,4

12,3

12,3

50,0
10,0

50,0
10,0

50,0
3,7

50,0

100,0

100,0

1,1

1,1

0,4

25855,0
220,0
220,0
2292,9
1147,9
115,0
970,0

25187,5
220,0
220,0
2292,9
1147,9
115,0
970,0

60,0
30,0
50,0
2000,0

60,0
30,0
50,0
2000,0

1000,0

1000,0

643,0

278043,4

280,0
282530,0

280,0
90767,0

248,2

108,2

58,6

3033,7

1000,0

39,5

18,0

18,0

10,2

27,8

1796,0

1796,0

1796,0

100,0

0,0

229580,1

132743,6

131071,6

57,1

0,0

132150,1

45576,9

45575,6

34,5

0,0

97430,0

87166,7

85496,0

87,8

281043,4
8199,1
289242,5

517206,0
27148,7
544354,7

226432,8
1387,1
227819,9

206911,3
8747,6
215658,9

3000,0

0,0

0,0

0,2

18,2

18,2

8291,3
73,2
73,2
839,7
437,9
40,0
340,3

6053,5
73,2
73,2
549,0
230,2
33,6
274,5

23,4
33,3
33,3
23,9
20,1
29,2
28,3

24,0
33,3
33,3
23,9
20,1
29,2
28,3

21,5
7,0
50,0
620,0

10,7

17,8
0,0
93,4
0,0

17,8
0,0
93,4
0,0

540,5

54,1

54,1

73935,4

348,3

26,2

46,7

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:
Начальник фінансового управління

Любомир Максим

23,6
1,3

73,6
106,7
74,6

1,3

40,0
32,2
39,6

Додаток №3
до рішення районної ради
від 08.06.2016р.№103

Розподіл іншої субвенції, отриманої від органів
місцевого самоврядування
Назва органу
місцевого
самоврядування
Сокільницька
сільська рада
(рішення сесії с/р. від
05.04.2016 № 83, від
27.04.2016 № 105)

Сума
субвенції,
грн.
500 000,00

КЕКВ 3220

Призначення

500 000,00

2

Лисиничівська
сільська рада
(рішення сесії с/р. від
10.02.2016 № 03-57)

94 101,00

94 101,00

3

Звенигородська
сільська рада
(рішення сесії с/р. від
01.04.2016 № 131,
02.06.2016 № 156)

666 000,00

666 000,00

4

Пустомитівська
міська рада (рішення
сесії м/р. від
31.05.2016 №196)
Верхньобілківська
сільська рада
(рішення сесії с/р. від
19.02.2016 № 43)

45 000,00

45 000,00

75 000,00

75 000,00

Відділу освіти на
КФК 070201 КЕКВ 3132 –
300,0 тис. грн. (кап. ремонт
спортивного залу
Сокільницької ЗОШ І-ІІІ
ст. ім.Івана Франка)
Пустомитівській ЦРЛ на
КФК 080300 КЕКВ 3110 –
200,0 тис. грн. (для
придбання медичного
обладнання Сокільницької
АЗПСМ)
Відділу освіти на
КФК 070201 КЕКВ 3132
(кап. ремонт (заміна вікон
та дверей) Лисиничівської
ЗОШ)
Відділ культури на
КФК 110204 КЕКВ 3132
(капремонт НД
с.Звенигород – 110,0 тис.
грн.; с.Шоломинь – 100,0
тис. грн.; с.Гринів – 100,0
тис. грн.; с.Коцурів – 156,0
тис. грн.)
Відділу освіти на
КФК 070201 КЕКВ 3132
(кап. ремонт (заміна вікон
та дверей) Звенигородської
ЗОШ – 200,0 тис. грн.)
Відділ освіти на
КФК 070101 КЕКВ 3132
(капремонт даху ДНЗ №2 в
м.Пустомити)
Відділу освіти на
КФК 070201 КЕКВ 3132
(для проведення
капремонту вікон
Верхньобілківської ЗОШ ІІІІ ст.)

№
п/п
1

5

6

Ямпільська сільська
рада (рішення сесії
с/р. від 27.02.2016
№78)

142 300,00

142 300,00

7

Семенівська
сільська рада
(рішення сесії с/р. від
08.04.2016 № 209)

85 000,00

85 000,00

Всього

Відділу освіти на
КФК 070201 КЕКВ 3132
(кап. ремонт (заміна вікон
та дверей) Ямпільської
ЗОШ)
Відділ культури на
КФК 110204 КЕКВ 3132
(кап. ремонт даху та
частини перекриття НД
с.Семенівка)

1 607 401,00

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:

Начальник фінансового управління

Любомир Максим

Додаток №4
до рішення районної ради
від 08.06.2016р.№103
Розподіл субвенції
з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів, отриманої від органів
місцевого самоврядування

№
п/п
1

Назва органу
місцевого
самоврядування
Пустомитівська
міська рада
(рішення сесії
м/р. від
31.05.2016
№196)
Всього

Сума
субвенції,
тис. грн.
155,0

КЕКВ
3220

Призначення

155,0

Відділу освіти на
КФК 150101 КЕКВ 3142
(реконструкція басейну
ДНЗ №3 м.Пустомити)

155,00

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:

Начальник фінансового управління

Любомир Максим

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 104
від “08” червня 2016р.

Про спрямування обсягу 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, викладені в листах Пустомитівської
районної державної адміністрації від 31.05.2016 №04/21-1571 та від 06.06.2016
№04/21-1634, постанову Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. N 332
«Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого
обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними
органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок
державного бюджету» (зі змінами), висновки постійної комісії районної ради з
питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 02.06.2016 та від 08.06.2016
рр., 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 в сумі 1 954 600,00 грн., а саме:
1.1
Відділу
освіти
райдержадміністрації
по
КФК
070201
«Загальноосвітні школи» КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об`єктів) в
сумі 300 000,00 грн. ( капремонт по облаштуванню території Ямпільської ЗОШ
І-ІІІ ст.).
1.2. На виконання «Районної комплексної програми на 2016 – 2017 роки
щодо соціальної підтримки, адаптації військовослужбовців, учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей, сімей загиблих героїв під час
Революції гідності, вшанування пам'яті загиблих, проведення комплексних
заходів з військово-патріотичного вихованню молоді, організації літніх таборів
для дітей та юнацтва із елементами військово-медичної підготовки» в сумі
120 000,00 грн., а саме:
- Пустомитівській районній державній адміністрації по КФК 130102
«Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань» КЕКВ 2282 (окремі
заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку) в сумі 25 500,00 грн.;
- Пустомитівській районній раді по КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ
2282 (окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не

віднесені до заходів розвитку) в сумі 89 500,00 грн., (придбана військова форма і
послуги по харчуванню Пустомитівській районній раді передати відповідальній
особі-керівнику табору);
- Відділу освіті Пустомитівської райдержадміністрації по КФК 070201
«Загальноосвітні школи» КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар) – 5 000,00 грн.
1.3. Управлінню соціального захисту населення по КФК 090214 «Пільги
окремим категоріям громадян з послуг зв`язку» КЕКВ 2730 (інші виплати
населенню) в сумі 50 000,00 грн.
1.4. Районній державній адміністрації по КФК 250344 «Субвенція з
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів» в сумі 26 900,00 грн., (на
виконання «Програми розвитку архівної справи, забезпечення належного
зберігання документів Національного архівного фонду України в архівному
відділі Пустомитівської райдержадміністрації та у відомчих архівах органів
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій
району на 2016 рік»), в т.ч.:
- КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів) – 8 900,00 грн.;
- КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів) – 18 000,00 грн.
1.5. Районній державній адміністрації в сумі 116 900,00 грн., а саме:
по КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших рівнів) в
сумі 111 900,00 грн., в тому числі:
- 50 000,00 грн. (на виконання цільової «Програми матеріально-технічного
забезпечення підшефної військової частини А 2166 на 2016 рік»);
- 61 900,00 грн. (на виконання «Програми технічного і фінансового
забезпечення, вдосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення
і зв’язку Пустомитівського району на 2016 рік»).
по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утримання автомобільних доріг» КЕКВ 2610
(субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)) в сумі
5 000,00 грн., на виконання «Програми щодо виділення коштів на виконання
робіт по поточному, поточному середньому та капітальному ремонтах,
виготовлення проектно-кошторисної документації автомобільних доріг
загального користування на території Пустомитівського району на 2016 рік».
1.6. Пустомитівській районній раді в сумі 37 000,00 грн., в тому числі:
по КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2282 (окремі заходи по реалізації
державних програм, не віднесені до заходів розвитку) в сумі 7 000,00 грн. (на
виконання «Програми проведення районного «Фестивалю писанок»);
по КФК 150201 «Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація
пам`яток історії та культури» КЕКВ 3143 (реставрація пам`яток культури, історії
та архітектури) в сумі 30 000,00 грн. (на проект зовнішніх мереж дощової
каналізації і виготовлення топо-геодезичної зйомки у зв’язку з реставрацією
будинку по вул. Грушевського, 11).

1.7. Відділу культури Пустомитівської райдержадміністрації в сумі
1 169 300,00 грн., в тому числі:
по КФК 110204 «Палаци, будинки культури» в сумі 799 000,00 грн., в тому
числі: КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання) – 199 000,00 грн.
(придбання театральних крісел), КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів)
– 600 000,00 грн. (400 000,00 грн. – капремонт прилеглої території районного
народного дому, 200 000,00 грн. – капремонт народного дому смт.Щирець);
по КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» КЕКВ 3132
(капітальний ремонт інших об’єктів) – 200 000,00 грн. (благоустрій прилеглої
території Пустомитівської школи мистецтв);
на співфінансування мікропроектів з Львівською обласною радою по КФК
110204 «Палаци, будинки культури» КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших
об’єктів) 170 300,00 грн. (на капітальний ремонт НД с.Милошовичі – 100 000,00
грн., НД с.Городиславичі – 70 300,00 грн.).
1.8. КП «Соціальні гарантії» по КФК 091214 «Інші установи та заклади»
КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)) в сумі 54 500,00 грн. (на заробітну плату та нарахування).
1.9. ДЮСШ «Надія» по КФК 130203 «Утримання та навчальнотренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані
громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)» КЕКВ 2610
(Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)) в сумі
30 000,00 грн.
1.10. Органам місцевого самоврядування, а саме:
по КФК 250380 «Інші субвенції» на КЕКВ 2620 (поточні трансферти
органам державного управління інших рівнів), Старосільській сільській раді –
50 000,00 грн. (на поточний ремонт дороги комунальної власності в с.Старе Село
по вул.1-го Травня (від буд.152 А до буд.161).
2. Спрямувати обсяг вільного залишку бюджетних коштів районного
бюджету по спеціальному фонду бюджету в сумі 888 273,88 грн., а саме:
2.1. Органам місцевого самоврядування в сумі 184 723,00 грн., а саме:
по КФК 250324 ««Субвенція на інвестиційні проекти» на КЕКВ 3220
(капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів) в сумі
179 723,00 грн.:
- Жирівській сільській раді – 40 000,00 грн. (на проведення реконструкції
дитячого садочку в с.Милятичі);
- Гуменецькій сільській раді – 68 500,00 грн. (реконструкція лінії 0,4кВ
(монтаж лінії вуличного освітлення Гуменецької сільської ради) за адресою:
Пустомитівський район с.Лани);
- Соколівська сільська рада – 66 223,00 грн. (реконструкція лінії ПЛ-0,4 кВ
(монтаж лінії вуличного освітлення Соколівської сілської ради) за адресою:
Пустомитівський район с. Никонковичі);
- Старосільській сільській раді – 5 000,00 грн. (на виготовлення проектнокошторисної документації проекту «Будівництво системи водопостачання та
водовідведення житлових будинків, розташованих по вул. 1-го Травня та вул.
Зеленій в с.Старе Село Пустомитівського району Львівської області).
по КФК 250380 «Інші субвенції» на КЕКВ 2620 (Поточні трансферти
органам державного управління інших рівнів), Старосільській сільській раді –
5 000,00 грн. (на виготовлення топографо-геодезичних знімань).

2.2 Спрямувати залишок коштів по КДК 41035000 «Інші субвенції»
невикористану іншу субвенцію Підберізцівської сільської ради на КФК 070201
«Загальноосвітні школи» КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) в сумі
703 550,88 грн. (на капітальний ремонт по облаштуванню території
Підберізцівського НВК І-ІІІ ст.).
3. Затвердити граничні суми витрат на придбання меблів за кошти
місцевого (районного) бюджету за одиницю товару, а саме:
- стіл письмовий
– 1200,0 грн.;
– 1200,0 грн.;
- крісло офісне
- стілець
– 600,0 грн.;
- шафа для одягу
– 1400,0 грн.;
- шафа для паперів – 1300,0 грн.;
- сейф
– 2500 грн.;
- стіл для комп'ютера – 1000,0 грн.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).

Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 105
від “08” червня 2016р.

Про внесення змін до пункту 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».
Враховуючи лист відділу освіти Пустомитівської районної держадміністрації
від 19.05.2016 №1-13/546 та висновок постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 02.06.2016 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до 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», а саме:
1.1. У п.п 1.1 п.1 рішення вислів:
«по КФК 070201 «Загальноосвітні школи» в сумі 546 628,81 грн., а саме: КЕКВ
3132 (капітальний ремонт інших об`єктів) – 426 628,81 грн. (капітальний ремонт даху
Щирецької ЗОШ №2 – 105 751,81 грн., Солонківської ЗОШ – 320 877,00 грн.), КЕКВ
2240 (оплата послуг (крім комунальних) поточний ремонт Поршнянської ЗОШ для
створення НВК – 120 000,00 грн.);» замінити на вислів:
«по КФК 070201 «Загальноосвітні школи» в сумі 546 628,81 грн., а саме:
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об`єктів) – 426 628,81 грн. (капітальний
ремонт даху Щирецької ЗОШ №2 – 105 751,81 грн., Солонківської ЗОШ –
320 877,00 грн.), КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних) поточний ремонт
шкіл – 120 000,00 грн., а саме: ремонт котла Зубрянського НВК І-ІІІ ст. – 70000,00
грн.; встановлення автоматики у Відниківській ЗОШ І-ІІ ст. – 10000,00 грн.,
Ставчанському НВК І-ІІІ ст. – 8000,00 грн.; встановлення опалення в
Містківській ЗОШ І-ІІІ ст. – 32000,00 грн.);»
1.2. У п.п 1.4 п.1 рішення вислів:
«по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утримання автомобільних доріг» в сумі 450 000,00 грн.,
в.т.ч.: КЕКВ 2610 (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)) в сумі 280 000,00 грн., КЕКВ 3210 (капітальні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)) в сумі 170 000,00 грн., на виконання
«Програми щодо виділення коштів на виготовлення кошторисів та проектнокошторисної документації на поточний, поточний середній, капітальний ремонт та
капітальний ремонт автомобільних доріг на території Пустомитівського району на
2016 рік»;» замінити на вислів:
«по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утримання автомобільних доріг» в
сумі 450 000,00 грн., в.т.ч.: КЕКВ 2610 (субсидії та поточні трансферти

підприємствам (установам, організаціям)) в сумі 280 000,00 грн., КЕКВ 3210
(капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)) в сумі 170
000,00 грн., на виконання «Програми щодо виділення коштів на виконання
робіт по поточному, поточному середньому та капітальному ремонтах,
виготовлення проектно-кошторисної документації автомобільних доріг
загального користування на території Пустомитівського району на 2016 рік»;»
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
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ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 106
від “08” червня 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 рішеннями районної ради від 19.02.2016 №46
та від 22.04.2016 №83.
Керуючись підпунктом 16) пункту 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року, враховуючи висновки
постійних комісій районної ради з питань: охорони здоров’я, соціального
захисту населення, сім’ї, материнства, дитинства від 01.06.2016 року;
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту
та зв’язку від 02.06.2016 року; бюджету, фінансів, податків та інвестицій від
02.06.2016 року; культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури і
спорту від 03.06.2016року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни та доповнення до п.1 рішення районної ради від 21.12.2015
№30 «Про затвердження цільових програм на 2016 рік», з доповненнями,
внесеними рішенням районної ради від 19.02.2016 №46 та від 22.04.2016 №83, а
саме:
1.1.Затвердити в новій редакції:
«1.1.29. Районна комплексна програма на 2016-2017 роки щодо соціальної
підтримки, адаптації військовослужбовців, учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей, сімей загиблих героїв під час Революції гідності,
вшанування пам’яті загиблих, проведення комплексних заходів з військовопатріотичного виховання молоді, організації літніх таборів для дітей та юнацтва
із елементами військово-медичної підготовки згідно з додатком №29».
«1.1.33. Програма щодо виділення коштів на виконання робіт по
поточному, поточному середньому та капітальному ремонтах, виготовлення
проектно-кошторисної
документації
автомобільних
доріг
загального
користування на території Пустомитівського району на 2016 рік згідно з
додатком №33».
Районна
програма
сприяння
діяльності
Управлінню
«1.1.36.
Держпродспоживслужби в Пустомитівському районі на 2016 рік згідно з
додатком №36».
«1.1.39. Програма проведення районного «Фестивалю писанок» згідно з
додатком №39».

1.2. Доповнити п.п.1.1. п.1. рішення наступним підпунктом:
«1.1.46. Програма організації та проведення І міжнародного фестивалю
духових оркестрів «Мідні барви Оброшина 2016» згідно з додатком №46».
2. Фінансовому управлінню районної держадміністрації (Л.Максим)
здійснювати фінансування вищезгаданих програм згідно прийнятих рішень
районної ради щодо їх фінансування.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків) та
відповідні постійні комісії районної ради (за профілем).

Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток №29
до рішення районної ради
від 19 лютого 2016 №46
( нова редакція від 08.06.2016р.)
Районна комплексна програма на 2016-2017 роки щодо соціальної
підтримки, адаптації військовослужбовців, учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей, сімей загиблих героїв під час Революції гідності,
вшанування пам’яті загиблих, проведення комплексних заходів з військовопатріотичного виховання молоді, організації літніх таборів для дітей та
юнацтва із елементами військово-медичної підготовки.
І. Загальні положення
Районна комплексна програма на 2016 – 2017 роки щодо соціальної
підтримки, адаптації військовослужбовців, учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей, сімей загиблих героїв під час Революції гідності
вшанування пам’яті загиблих, проведення комплексних заходів з військовопатріотичного виховання молоді, організації літніх таборів для дітей та юнацтва
із елементами військово-медичної підготовки (далі – Програма) покликана
сприяти реалізації законів України „ Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту ”, „ Про соціальний і правовий захист військовослужбовців
та членів їх сімей”, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо
соціального захисту військовослужбовців, учасників антитерористичної операції
та членів їх сімей, вшанування пам’яті загиблих, проведення заходів з
військово-патріотичного виховання підростаючого покоління.
ІІ. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма
Програма розроблена в умовах проведення в Україні антитерористичної
операції (далі – АТО), тому виникає необхідність надання додаткових
соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, пораненим
військовослужбовцям, а також сім’ям, члени яких загинули під час проведення
АТО та під час Революції гідності у м.Києві, зокрема, у частині поліпшення
фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб, організації відпочинку
та реабілітації дітей, батьки яких загинули під час Революції гідності та в зоні
АТО, організації військово-медичних навчань в школах району та літніх таборів
з елементами військово-патріотичного виховання.
Програма на сьогодні є надзвичайно актуальною та потребує залучення
фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів.
ІII. Мета Програми
Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників
АТО разом із родинами, та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО
та під час Революції гідності у м.Києві, підтримання їх належного моральнопсихологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадськими
організаціями, волонтерами, іншими юридичними особами у сфері підтримки

учасників АТО та членів їх родин, сприяння та всебічна підтримка військовопатріотичного виховання дітей та молоді в школах району.
IV. Обґрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми,
обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми
Мету цієї Програми передбачається досягнути шляхом:
надання одноразової грошової допомоги учасникам антитерористичної
операції, пораненим, травмованим (або одному з членів їх сімей), сім’ям
загиблих мешканців Пустомитівського району – учасників антитерористичної
операції та сім’ям загиблих героїв під час Революції гідності у м.Києві;
надання додаткових пільг, крім передбачених законодавством;
надання учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі членам сімей
загиблих учасників АТО та сімей загиблих героїв під час Революції гідності
комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг;
забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня
здоров’я учасників АТО, у тому числі шляхом залучення обласних лікувальносанаторних закладів, денних стаціонарів;
увічнення пам’яті загиблих героїв;
впровадження в школах району додаткових занять з військово-медичної
підготовки школярів;
організація літніх таборів, в першу чергу для дітей, батьки яких
загинули на Майдані та в зоні АТО, літніх навчальних таборів з елементами
військово-медичної підготовки.
Реалізація Програми здійснюватиметься у межах бюджетних призначень
з державного, місцевих бюджетів (обласного, районного, міського, селищного та
сільських), передбачених на виконання програм та заходів у відповідних галузях
бюджетної сфери.
Також передбачається залучення коштів за рахунок інших джерел
фінансування, не заборонених чинним законодавством.
Термін реалізації Програми: 2016 – 2017 роки (паспорт Програми
наведено в додатку 1).
Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми з районного
бюджету складатиме 1100,00 тис. грн.
Виконавцями програми та одержувачами бюджетних коштів на
реалізацію її заходів є Пустомитівська районна рада, управління соціального
захисту населення Пустомитівської районної держадміністрації, відділ освіти
Пустомитівської районної держадміністрації, сектор молоді та спорту
Пустомитівської районної держадміністрації, дитячо-юнацькі спортивні школи
району, громадські організації, що професійно займаються організацією літніх
навчально-виховних таборів для дітей та молоді.
V. Завдання Програми та результативні показники
Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування
заходів, зазначених у розділі VII, а також надання благодійної (спонсорської)
допомоги та виконання заходів, що не потребують фінансування.
На момент розроблення цієї Програми в Пуcтомитівському районі
налічується десять сімей загиблих учасників АТО та під час Революції гідності,
понад 450 військовослужбовців учасників АТО, 31 військовослужбовців,

поранених та тих, що потребують кошти на лікування, протезування та
реабілітацію. Члени сімей загиблих на Майдані героїв,
загиблих
військовослужбовців учасників АТО потребують фінансової допомоги, деякі з
них – поліпшення житлових умов, а також психологічної підтримки.
Результативний показник Програми – надання всебічної підтримки з
боку держави і суспільства зазначеним категоріям громадян, у тому числі дітям
загиблих учасників АТО, гідне вшанування пам’яті полеглих за Батьківщину.
Виконання визначених цією Програмою завдань підвищить рівень
соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат у родинах
сімей загиблих (постраждалих) учасників АТО, а також дасть можливість сім’ям
отримати додаткові соціальні гарантії та адресну допомогу, сприятиме
вирішенню інших соціально-побутових питань.
Також виконання завдань Програми сприятиме підвищенню рівня
довіри до владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до
військовослужбовців, патріотичного виховання молодого покоління.
VІ. Координація та контроль за реалізацією Програми
Загальний контроль за виконанням Програми здійснюють районна рада
та районна державна адміністрація.
Організаційне супроводження виконання Програми протягом 2016 –
2017 років здійснюватиме відділ соціально-економічного розвитку району
(написання проектів) та транскордонного співробітництва, управління
соціального захисту населення районної держадміністрації.
Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягненням
показників Програми:
моніторинг, аналіз та звітність про виконання заходів Програми
здійснюється відповідними структурними підрозділами районної державної
адміністрації, міськвиконкомом, виконкомами селищної та сільських рад,
іншими виконавцями Програми. Звітність надається управлінню соціального
захисту населення райдержадміністрації,
відділу соціально-економічного
розвитку району (написання проектів) та транскордонного співробітництва
Пустомитівської районної ради до 5 числа місяця, наступного за звітним
періодом.

№
з/п
1

Перелік заходів Програми
2

Основні заходи з реалізації Програми
Термін
Виконавці
виконання
3

4

РОЗДІЛ І. Соціальна підтримка, медичне обслуговування військовослужбовців, учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей
Соціальний

1.

2.

Утворити робочі групи для вирішення
проблемних
питань
учасників
бойових дій, які брали безпосередню
участь в антитерористичній операції,
сімей загиблих військовослужбовців
- учасників АТО та загиблих під час
Революції гідності, які проживають на
території населених пунктів району з
працівників
райвійськкомату,
представників громадських організацій.
волонтерів, благодійників тощо.
Робочим групам
відвідати кожного
військовослужбовця
учасника
антитерористичної операції, членів
сімей загиблих учасників АТО та
загиблих під час Революції гідності,
провести детальне анкетування всіх
учасників АТО (зміст анкети наведений
в додатку 2 до Програми).

Протягом лютого
2016
року

Постійна комісія районної ради з питань військової справи та
АТО, управління соціального захисту населення
райдержадміністрації спільно з виконкомами
місцевих рад, районним військкомісаріатом.

Протягом
2016
року

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, міський, селищний, сільські голови спільно з
виконкомами місцевих рад

3.

4.

5.

6.

7.

Здійснення шефства над кожною
сім’єю загиблого учасника АТО.
Надання одноразової матеріальної
допомоги демобілізованим учасникам
антитерористичної
операції,
пораненим, травмованим (або одному з
членів їх сімей), сім’ям загиблих
мешканців Пустомитівського району учасників АТО та сім’ям загиблих під
час Революції гідності.
Виявлення та п р и й н я т т я н а облік
учасників АТО, членів сімей загиблих
під час Революції гідності та в АТО, які
потребують поліпшення житлових
умов.
Забезпечення учасникам АТО та
членам
сімей загиблих можливості
реалізувати право на безоплатне
передавання земельних ділянок із
державної (комунальної) власності для
будівництва
та
обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель
і
споруд (присадибних
ділянок).
Забезпечення
безкоштовним
оздоровленням
та відпочинком у
міжнародних реабілітаційних таборах
дітей загиблих учасників АТО та
Революції
гідності,
поранених
учасників АТО, а також учасників
АТО.

До 1 квітня
2016 року

Управління соціального захисту населення районної
держадміністрації, районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми місцевих рад
спільно з громадськими організаціями.

2016 – 2017 роки

Управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад.

2016– 2017 роки

Виконкоми місцевих рад.

2016 – 2017 роки

Виконкоми місцевих рад спільно з
Пустомитівським районним управлінням юстиції.

2016 – 2017 роки

Сектор молоді та спорту
виконкоми місцевих рад.

райдержадміністрації,

Забезпечення
безкоштовним
харчуванням дітей учасників АТО –
учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів.
Забезпечення
безкоштовним
триразовим харчуванням вихованців
дошкільних навчальних закладів з
числа дітей загиблих героїв та дітей
військовослужбовців- учасників АТО.
Звільнення дітей загиблих героїв та
учасників
АТО
від
сплати
за
додаткові освітні послуги у районних
державних і комунальних навчальних
закладах,
дитячоюнацьких
спортивних
школах,
школах
естетичного виховання та гуртках,
студіях і секціях при дошкільних,
позашкільних і культурно-освітніх
закладах.

2016 – 2017 роки

Відділ освіти
місцевих рад.

2016– 2017 роки

Виконкоми місцевих рад.

2016 – 2017 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури
райдержадміністрації, сектор молоді та спорту
райдержадміністрації.

11.

Першочергове
влаштування
до
дошкільних навчальних закладів дітей
героїв загиблих під час Революції
гідності та в зоні АТО, дітей
військовослужбовці - учасників АТО.

2016 – 2017 роки

Відділ освіти Пустомитівської райдержадміністрації .

12.

Створення при районних лікувальних
закладах
пунктів
надання
психологічної
допомоги
сім’ям
загиблих та учасникам АТО, при
потребі скерування до спеціалізованих
лікувальних закладів.

2016 – 2017 роки

Пустомитівська ЦРЛ.

8.

9.

10.

райдержадміністрації,

виконкоми

13.

14.

15.

16.

17.

Посилення контролю за дотриманням
роботодавцями соціальних гарантій
військовослужбовців, які мобілізовані
на військову службу в особливий
період, та у разі виявлення порушень,
вжиття відповідних заходів щодо
відновлення
порушених
прав
військовослужбовців.

2016 – 2017 роки

Управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації спільно з районним центром
зайнятості.

Надання
безоплатної
первинної
правової допомоги
щодо
захисту
прав
постраждалих, членам сімей
загиблих героїв та учасників АТО.

2016 – 2017 роки

Пустомитівське районне управління юстиції,
виконкоми місцевих рад.

Надання,
відповідно
до
потреб,
соціальними службами району послуг
сім’ям військовослужбовців, які брали
участь в АТО, та членам їх сімей.

2016– 2017 роки

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді, виконкоми місцевих рад.

2016 – 2017 роки

Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад.

2016 – 2017 роки

Районний центр зайнятості (за згодою).

Надання допомоги сім’ям загиблих
під час Революції гідності т а в
АТО,
а
також
померлих у
результаті поранення, в організації та
проведенні похорону.
Вжиття заходів щодо забезпечення
в найкоротші строки оформлення
допомоги
по
безробіттю
демобілізованим із військової служби,
надання таким особам послуг із
працевлаштування,
професійної
підготовки,
перепідготовки
і
підвищення кваліфікації.

18.

Організація
безкоштовних
курсів
комп’ютерної грамотності для членів
сімей загиблих під час Революції
гідності та АТО, учасників АТО та
членів
їх сімей, комп’ютерних
тренінгів для дітей дошкільного і
середнього шкільного віку.

2016 – 2017 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми
місцевих рад.

Медичне обслуговування

19.

Надання медичними
закладами
системи охорони здоров’я безоплатної
кваліфікованої медичної допомоги
військовослужбовцям і пораненим
учасникам АТО, за потреби –
направлення
до
спеціалізованих
закладів.

ЦРЛ, Львівський обласний госпіталь
2016 – 2017 роки Пустомитівська
інвалідів війни та репресованих ім. Ю. Липи.

20.

Здійснення заходів щодо безкоштовної
диспансеризації сімей загиблих під час
Революції гідності та в АТО,
військовослужбовців
і
поранених
учасників АТО, членів їх сімей.

ЦРЛ, Львівський обласний госпіталь
2016 – 2017 роки Пустомитівська
інвалідів війни та репресованих ім. Ю. Липи.

21.

Забезпечення позачергового санаторнокурортного лікування дітей із сімей
загиблих героїв під час Революції
гідності та учасників АТО, у випадку
наявності медичних показань.

Управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
виконкоми
місцевих
рад,
2016 – 2017 роки районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді .

22.

Забезпечення
безкоштовного
зубопротезування для учасників АТО.

2016 – 2017 роки Пустомитівська ЦРЛ.

Увіковічнення пам’яті загиблих героїв в зоні АТО
23.

Встановлення на території району
пам’ятних знаків, меморіальних плит
загиблим під час Революції гідності
та в зоні АТО.

2016-2017 роки

Виконкоми місцевих рад.

24.

25.

26.

27.

28.

Розгляд
пропозицій громадськості
щодо перейменування площ, вулиць,
парків, скверів, шкіл у населених
пунктах району з метою увіковічнення
пам’яті загиблих героїв.

2016-2017 роки

Виконкоми місцевих рад.

Збереження історичної пам’яті про земляків – учасників АТО
Створення у музейних, бібліотечних
закладах, школах тематичних виставок,
Відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури
райдержадміністрації, районна рада, виконкоми
експозицій,
у
тому
числі,
2016-2017 роки
місцевих рад.
фотовиставок, присвячених героїзму
майданівців та учасників АТО.
Забезпечення
безоплатного
відвідування
мистецьких
заходів,
театральних та циркових вистав для
родин загиблих героїв.
Організація
зустрічей
учнів
з
учасниками
антитерористичної
операції та волонтерами, які надають
їм допомогу.
Проведення лінійок та уроків пам’яті,
засідань
за
круглим
столом,
конференцій, лекцій, виховних годин,
бесід, вечорів, виставок малюнків
та
інших
тематичних
заходів,
присвячених
вшануванню
пам’яті
захисників, які віддали життя за
незалежність України.

2016-2017 роки

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, відділ культури райдержадміністрації,
виконкоми місцевих рад.

2016-2017 роки

Відділ освіти
місцевих рад.

райдержадміністрації,

виконкоми

2016-2017 роки

Відділ освіти
місцевих рад.

райдержадміністрації,

виконкоми

Проведення комплексних заходів з військово-патріотичного виховання дітей та молоді Пустомитівського району

29.

Організація та проведення літнього
табору для школярів Пустомитівського
району з елементами військової,
патріотичної, медичної та спортивної
підготовки.

2016-2017 роки

Пустомитівська районна рада, сектор молоді та спорту
Пустомитівської райдержадміністрації, відділ освіти
Пустомитівської райдержадміністрації, районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у
справах дітей Пустомитівської РДА, районний
військкомісаріат, волонтери, Пустомитівська ЦРЛ.

30.

Організація
та
проведення
відпочинково-реабілітаційних таборів
для дітей, батьки яких загинули під час
Революції гідності та в АТО, а також
поранених та учасників АТО.

2016-2017 роки

Пустомитівська районна рада, Люблінський та
Перемишльський Повіти Республіки Польща, сектор
молоді
та
спорту
Пустомитівської
районної
держадміністрації.

31.

Компенсації витрат на оформлення
закордонних паспортів та витрат,
пов’язаних з оформленням віз для дітей
та опікунів, що є членами сімей
загиблих героїв під час Революції
гідності та в зоні АТО.

2016-2017 роки

Управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Районної комплексної програми на 2016-2017 роки щодо соціальної
підтримки, адаптації військовослужбовців, учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей, сімей загиблих героїв під час Революції гідності,
вшанування пам’яті загиблих, проведення комплексних заходів з військовопатріотичного виховання молоді, організації літніх таборів для дітей та
юнацтва із елементами військово-медичної підготовки.
1.
2.

Ініціатор розроблення Програми
Розробник Програми

Районна рада
Відділ соціально-економічного розвитку
району
(написання
проектів)
та
транскордонного
співробітництва
Пустомитівської районної ради
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації,
Пустомитівська
районна
рада,
відділ
освіти
райдержадміністрації,
відділ
культури
райдержадміністрації, сектор молоді та спорту
Пустомитівської РДА, районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
Пустомитівська ЦРЛ,
районний центр
зайнятості (за згодою), виконкоми місцевих
рад.
Пустомитівська районна рада, управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
відділ
освіти
райдержадміністрації,
відділ
культури
райдержадміністрації,
сектор молоді та
спорту Пустомитівської РДА,
районний
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, Пустомитівська ЦРЛ, районний центр
зайнятості (за згодою), виконкоми місцевих
рад, громадські організації (за згодою),
партнери по транскордонній співпраці
Пустомитівської
районної
ради:
Перемишльський та Люблінський Повіти
Республіки Польща, служба у справах дітей
райдержадміністрації, волонтери, районний
військкомісаріат.

3.

Відповідальні виконавці Програми

4.

Учасники Програми

5.

Терміни реалізації Програми

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть
районний
бюджет, міський, селищний,
участь у виконанні Програми (для
сільські бюджети, спонсорські кошти.
комплексних програм).

2016 – 2017 роки

7.

8.

9.

Обсяг фінансових ресурсів

Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми:
Надання та виплата одноразової
адресної
грошової
допомоги
демобілізованим воїнам АТО
і
звільненим особам, безпосереднім
учасникам АТО, які захищали
суверенітет
та
територіальну
цілісність України, в розмірі 1000
грн.

Розпорядники та
отримувачі коштів

У межах бюджетних
призначень в
тис.грн.
1100,00

Управління
соціального захисту
населення
Пустомитівської
районної
держадміністрації

500,00

10.

Виплата матеріальної допомоги
пораненим учасникам АТО: на
операції, лікування та протезування.

Управління
соціального захисту
населення
Пустомитівської
РДА.

До п’яти тисяч грн.
згідно рішення
тимчасової комісії
районної ради по
наданню одноразової
матеріальної допомоги
громадянам мешканцям
Пустомитівського
району.
Більше п’яти тисяч грн.
згідно рішення сесії
районної ради.

11.

На
витрати для забезпечення
реабілітації у міжнародних таборах,
оформлення
документів,
інші
заходи для дітей загиблих в зоні
АТО та під час Революції гідності та
членів їх сімей.

Пустомитівська
районна рада

100,0

1
12. Організація та проведення літнього
табору для школярів
Пустомитівського району з
елементами військової,
патріотичної, медичної та
спортивної підготовки (з розрахунку
4 зміни по 7 днів; кожна зміна по 18
учнів та 2 вихователі).

Всього
2016 рік
Пустомитівська
районна рада

170,0 в т.ч.
120,0
30,5 – придбання
військової форми (41
комплектів)
59,0 – оплата
чотирьохразового
харчування

Віділ освіти
Пустомитівської РДА

5,0 – придбання
спортивного інвентаря
(м’ячі, тенісні ракетки
тощо)

13.

14.

Забезпечення
безкоштовним
харчуванням дітей воїнів АТО та
дітей загиблих під час Революції
гідності, у школах та дошкільних
закладах Пустомитівського району
Надання та виплата адресної
допомоги родинам, родичі яких
загинули під час проведення
антитерористичної
операції
та
революції гідності

Сектор молоді та
спорту
Пустомитівської РДА,

5,5 – придбання
нагородної продукції,
20,0 – оплата
організації табору

Районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
Пустомитівський РВК

-

Служба у справах
дітей РДА

-

2017 рік

50,0

-

Відділ освіти
Пустомитівської РДА

230,0

Управління
соціального
захисту населення
Пустомитівської РДА

100,0

Всього кошти районного бюджету
кошти місцевих бюджетів

1100,0

кошти не бюджетних джерел

15.

Основні джерела фінансування
Програми

Заступник голови районної ради

Районний бюджет,
міський, селищний,
сільські бюджети, інші
джерела
фінансування, не
заборонені чинним
законодавством.

Іван Мудрий

Додаток 2
до Програми
АНКЕТА
військовослужбовця, учасника антитерористичної
операції, члена сім’ї загиблого учасника АТО або
Революції гідності
1. Прізвище
2. Ім’я, по батькові
3. Місце роботи
4. Сімейний стан
5. Освіта
6. Стан матеріально-побутових умов (чи є власне житло, площа)
7. Місце проходження служби
8. Місце перебування на військовому обліку
9. Стан здоров’я (наявність групи інвалідності)
10. Потреба в стаціонарному або амбулаторному лікуванні
11. Потреба у санаторно-курортному лікуванні учасника АТО та членів
сім’ї, протезуванні тощо_____________________________________________
12. Які послуги отримує
_______________________________________________
13. Які пільги отримує
________________________________________________
14. Надано матеріальну допомогу (ким) у сумі ___________________________
15. Виділено земельну ділянку (так, ні) (чи подавав заяву)
16. Потреба у працевлаштуванні (влаштуванні дітей у навчальні
заклади, організації їх харчування та оздоровленні) членів сім’ї
17. Інші потреби відповідно до законодавства
18. Як Ви оцінюєте діяльність місцевих органів державної влади? Ваші
пропозиції щодо поліпшення їх роботи
19. Номер контактного телефону (за згодою)
Дата
Підпис
Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Додаток № 33
до рішення районної ради
від 19 лютого 2016 №46
(нова редакція від 08.06.2016р.)
Програма щодо виділення коштів на виконання робіт
по поточному, поточному середньому та капітальному ремонтах,
виготовлення проектно-кошторисної документації автомобільних доріг
загального користування на території Пустомитівського району на 2016
рік.
Вступ
Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної
системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і сільського господарства,
соціальний розвиток території. Крім того, забезпечується рівномірний наземний
доступ у різні місця району, а також безпечне та надійне переміщення людей і
транспортування товарів із належною ефективністю. Від стану автомобільних доріг
залежать витрати на перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою
зайнятість населення та темпи розвитку економіки загалом. У свою чергу стан
автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними
можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.
Однак, на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства району свідчить
про значні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних
робіт порівняно з нормативними потребами. Програма щодо виділення коштів на
виконання робіт по поточному, поточному середньому та капітальному ремонтах,
виготовлення проектно-кошторисної документації автомобільних доріг загального
користування на території Пустомитівського району на 2016 рік розроблена з
врахуванням необхідності здійснення реформування державного управління
автомобільними дорогами загального користування у наступному періоді та
відповідно до рішення сесії Львівської обласної ради «Про обласний бюджет
Львівської області на 2016 рік» від 12січня 2016р. №47.
1. Мета Програми
Покращення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних
доріг, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення
рівня їх капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни, підвищення
швидкості, економічності, комфортності та безпечності перевезення пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом.
2. 0сновні завдання та напрями Програми
- збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування з
доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;
- забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами
загального користування;
- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у сільській місцевості;
- підвищення рівня інвестиційної привабливості та туристичних зв’язків.
-

3. Очікувані результати виконання Програми
- збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі
автомобільних доріг загального користування району;
- проведення ремонту автомобільних доріг загального користування,
Насамперед, на підходах до великих населених пунктів, дорогах із найвищою
інтенсивністю руху;
- приведення у відповідність із сучасними стандартами автомобільних
доріг з відповідною дорожньою інфраструктурою за напрямками міжнародних
транспортних коридорів;
- підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності
перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- сприяння безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури.
4. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми
Джерелами фінансування Програми є фінансові ресурси, що передбачені
Законом України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» та
Бюджетним кодексом України, інші джерела фінансування, не заборонені чинним
законодавством.
Потреба в коштах на поточний, поточний середній та капітальний ремонт
автомобільних
доріг,
виготовлення
проектно-кошторисної
документації
автомобільних доріг загального користування на території Пустомитівського району
на 2016 рік знаведена в таблицях №1, №2 до Програми.
5. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координатором реалізації Програми є відділ економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі Пустомитівської районної державної адміністрації.
Таблиця №1
Потреба в коштах на проведення робіт по поточному, поточному середньому
ремонтах, виготовлення проектно-кошторисної документації автомобільних доріг
загального користування у Пустомитівському районі на 2016 рік.
Автомобільні дороги місцевого значення - 240,0 тис.грн.:
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Індекс дороги
С141201
С141202
С141203
С141205
С141206
С141207
С141208
С141210
С141211
С141212
С141214
С141215

Назва автомобільної дороги
Яструбків-Щирець
Рудно-Західний обхід м.Львова
Львів-Сухоріччя
Пустомити-Поршна
Пустомити-Семенівка
Пустомити-Містки
Пустомити-Оброшино
Муроване-Новий Яричів
Старе Село-Коцурів-Затемне
Давидів-Товщів-Бібрка
Щирець-Красів
Наварія-Милятичі

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

С141216
С141217
С141218
С141220
С141221
С141222
С141223
С141227
С141228
С141229
С141232
С141236
С141238
С141241
С141243
С141246
С141251
С141253
С141255
С141258
С141260
С141261
С141262
С141242

Винники-Чишки
Шоломинь-(СтареСело-Коцурів-Затемне)
Загір`я-Суха Долина-(Київ-Чоп)
Станція Зимна Вода-Зимна Вода
Верхня Білка-Острів
(Львів-Тернопіль)-Під`ярків
Сокільники-Західний обхід м.Львова
Ставчани-Щирець
Об`їзд м.Пустомити
Липники-Милятичі
Журавники-Тарасівка
Семенівка-Хоросно
Поршна-Липники
(Київ-Чоп)-Раковець
Кам`янопіль-(Київ-Чоп)
Дібрівки-Ставчани
Поршна-Підсадки
Коцурів-Гринів
Старе Село-Будьків
Милошевичі-Хоросно
(Давидів - Товщів -Бібрка)-Селисько
Лани-Попеляни-Черкаси
Раковець-Липники
(Київ-Чоп)-Гаї-Острів

Автомобільні дороги державного значення – 40,0тис.грн.
Індекс дороги
№
Назва автомобільної дороги
з/п
Н-02
Львів-Тернопіль
1
Н-13
Львів-Самбір-Ужгород
2

Таблиця №2
Потреба в коштах на виконання робіт та виготовлення проектно-кошторисної
документації на капітальний ремонт на автодорогах загального користування на
території Пустомитівського району на 2016р.
Автомобільні дороги місцевого значення – 170,0 тис.грн.:
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Індекс дороги
С141201
С141203
С141211
С141212
С141213
С141221
С141222
С141225
С141227
С141242
С141243

Назва автомобільної дороги
Яструбків-Щирець
Львів-Сухоріччя
Старе Село-Коцурів-Затемне
Давидів-Товщів-Бібрка
Щирець-Вербіж
Верхня Білка-Острів
(Львів-Тернопіль)-Під`ярків
Виннички-Давидів
Ставчани-Щирець
(Київ-Чоп)-Гаї-Острів
Кам`янопіль-(Київ-Чоп)

12
13
14
15
16
17

С141244
С141245
С141247
С141253
С141260
С141261

Гаї-Підсоснів
Борщовичі-Нижня Білка
Гаї-Звенигород
Коцурів-Гринів
(Давидів-Товщів-Бібрка)-Селисько
Лани-Попеляни-Черкаси

Передбачити кошти на співфінансування на договірних засадах влаштування
світлофорного об’єкту на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп км. 556+250 в сумі 5,0
тис. грн.

Паспорт
Програми щодо виділення коштів на виконання робіт
по поточному, поточному середньому та капітальному ремонтах,
виготовлення проектно-кошторисної документації автомобільних доріг
загального користування на території Пустомитівського району на 2016
рік.

1. Підстава для розроблення
Програми

рішення Львівської обласної ради

«Про обласний бюджет Львівської області на 2016 рік»

від 12січня 2016р. №47.

2. Розробник Програми

Пустомитівська райдержадміністрація

Виконавець Програми

Служба автомобільних доріг у Львівській області

3. Термін реалізації Програми
4. Прогнозні обсяги та джерела
фінансування, тис. грн.

2016 рік.
Районний бюджет 450,0 тис. грн.

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:
Начальник відділу економічного
розвитку, інфраструктури та торгівлі
Пустомитівської районної держадміністрації

Олена Лохманюк

Додаток №36
до рішення районної ради
від 19 лютого 2016 №46
(нова редакція від 08.06.2016р.)
РАЙОННА ПРОГРАМА СПРИЯННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
УПРАВЛІННЮ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В ПУСТОМИТІВСЬКОМУ РАЙОНІ
НА 2016 РІК
1. Загальні положення
Управління Держпродспоживслужби в Пустомитівському районі (код
ЄДРПОУ 40361174, дата реєстрації - 22.03.2016 р.) (далі - Управління
Держпродспоживслужби) утворене як юридична особа публічного права
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року
№1092 «Про утворення територіальних органів Державної служби з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» та наказу
Держпродспоживслужби України від 25 лютого 2016 року № 23.
Управління ДПСС є правонаступником реорганізованого Управління
ветеринарної медицини в Пустомитівському районі.
Управління Держпродспоживслужби відповідно до покладених на
нього завдань у сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарії:
.
1) забезпечує охорону території міста району від занесення збудників особливо
небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро
(далі - МЕБ), з територій інших держав або карантинних зон;
2) здійснює державний нагляд (контроль) за:
- тваринами, харчовими продуктами, іншими об’єктами санітарних
заходів, пов’язаними з продуктами тваринного походження, репродуктивним
матеріалом,
біологічними
продуктами,
патологічним
матеріалом,
ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами
та кормами, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами
та супутніми об'єктами, штамами мікроорганізмів, а також потужностями, що
використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;
- проведенням ветеринарно-санітарної експертизи на потужностях, які
використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин,
харчових продуктів, а також на агро-продовольчих ринках;
- діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво,
перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини);
- безпечністю харчових продуктів у процесі їх виробництва та/або обігу
з метою їх експорту та імпорту;
- переміщенням тварин, харчових продуктів, інших об’єктів санітарних
заходів, пов’язаних з продуктами тваринного походження, репродуктивного
матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних
препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, засобів
ветеринарної медицини, засобів догляду за тваринами та супутніми об'єктами,
штамів мікроорганізмів;

- здійсненням протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними
особами, що проводять професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини;
- дотриманням законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин;
3) забезпечує захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;
4) сприяє виконанню загальнодержавних програм у галузі ветеринарної
медицини, у тому числі проведенню моніторингу залишкової кількості
ветеринарних препаратів та забруднювальних речовин у живих тваринах,
продуктах тваринного походження і кормах;
5) аналізує причини виникнення хвороб, недуг тварин, їх загибелі, розробляє
рекомендації щодо їх профілактики та лікування;
6) аналізує причини і умови виникнення та поширення хвороб тварин,
організовує заходи щодо локалізації та ліквідації спалаху заразних хвороб,
спільних для тварин і людей, готує пропозиції та рекомендації щодо їх
профілактики, ліквідації та боротьби з такими хворобами;
7) відповідно до законодавства здійснює ринковий нагляд у межах сфери своєї
відповідальності;
8) забезпечує у випадках, передбачених законом, своєчасне встановлення
карантину в разі виникнення особливо небезпечних хвороб, включених до
списку МЕБ, або інших хвороб, що підлягають повідомленню, проведення
карантинних та інших ветеринарно-санітарних заходів в інфікованій та
буферній зонах, зоні спостереження;
9) організовує здійснення заходів для проведення дезінфекції, дезінсекції та
дератизації на потужностях, що використовуються для виробництва,
переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, репродуктивного
матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів
та кормів, а також засобів, що використовуються для їх транспортування;
10) проводить у межах компетенції експертизу і узгодження проектів
планування та будівництва тваринницьких ферм, потужностей, що здійснюють
забій тварин, переробних підприємств, підприємств з виробництва
ветеринарних препаратів, ринків; бере участь у відведенні земельних ділянок
для всіх видів зазначеного будівництва і забору води для тварин;
11) видає органам страхування висновки щодо причин захворювання вимушено
забитих, загиблих або знищених тварин;
12) видає відповідно до законодавства експлуатаційні дозволи та забезпечує
ведення їх реєстру.
У сфері державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства
Управління Держпродспоживслужби відповідно до покладених на нього
завдань:
1) реалізує державну політику в сфері санітарного законодавства,
попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого
впливу на здоров’я населення, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя
на території району, виді транспорту;
2) здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд (контроль) за
дотриманням санітарного законодавства, безпечністю та окремими
показниками якості харчових продуктів, біологічними продуктами,
патологічним матеріалом;
- додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм
власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних

нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування,
зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів, за вмістом залишкової
кількості пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах та продовольчій
сировині, зокрема імпортованих лікарських травах, водних об’єктах, воді, що
використовується для господарсько-питного постачання, купання, спортивних
занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою, лікувальних грязях,
ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного
призначення;
- дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров’я людини
речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території
України;
3) забезпечує проведення профілактичних і протиепідемічних заходів
щодо охорони в межах компетенції території України від проникнення хвороб
людей;
4) здійснює в межах компетенції контроль за факторами середовища
життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення;
5) подає в установленому порядку пропозиції щодо обмеження або
заборони в’їзду на територію України її громадян, іноземців та осіб без
громадянства, експорту, імпорту, транзиту вантажів і товарів з держав або
регіонів у зв’язку з неблагополучною епідемічною ситуацією на їх території;
6) проводить державну санітарно-епідеміологічну експертизу, видає за
результатами її проведення відповідні висновки;
7) здійснює у межах компетенції контроль за усуненням причин і умов
виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань,
отруєнь та радіаційних уражень людей;
8) розробляє та здійснює санітарні заходи, що стосуються обмеженого
(визначеного) кола осіб чи випадків, передбачених законодавством, зокрема
щодо обмежування, заборони, тимчасового припинення діяльності, вживання
відповідно до закону інших заходів реагування, у тому числі обмежування або
заборони ввезення (пересилання) на митну територію України, перевезення
через митну територію України (транзит) біологічних продуктів, патологічного
матеріалу;
9) бере участь у розробленні санітарних, протиепідемічних
(профілактичних) заходів, вимог щодо окремих показників якості харчових
продуктів, кормів, технічних регламентів та стандартів;
10) організовує проведення лабораторних досліджень (випробувань) для
цілей державного контролю;
11) проводить відбір зразків об’єктів санітарних заходів з метою
здійснення державного контролю, проводить перевірки характеристик
продукції, в тому числі відбирає зразки продукції та забезпечує проведення їх
експертизи (випробування);
12) бере участь у визначенні факторів, що можуть мати шкідливий
вплив на здоров’я людини, у проведенні оцінки ризику та встановленні ступеня
створюваного ними ризику;
13) бере участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань,
спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і
поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти, групових
та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань

(отруєнь) та радіаційних уражень, випадків порушення норм радіаційної
безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими
джерелами іонізуючих випромінювань, вживає заходів щодо їх усунення
відповідно до законодавства;
14) здійснює відповідно до законодавства моніторинг причин і кількості
звернень фізичних та юридичних осіб щодо дотримання санітарного
законодавства та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок
споживання продукції (користування нею) та впливу небезпечних факторів
середовища життєдіяльності людини;
15) виконує та/або організовує виконання загальнодержавних програм
та/або планів у галузі небезпечних факторів і показників безпечності та
окремих показників якості харчових продуктів у визначених сферах.
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована
Програма
Управління Держпродспоживслужби забезпечує епізоотичне та
санітарно-епідеміологічне благополуччя району шляхом проведення комплексу
заходів щодо діагностики, профілактики, локалізації та ліквідації хвороб,
виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і поширення
інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти, групових та
індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань
(отруєнь), вживає заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства.
Це дозволяє динамічно розвиватися тваринницькій галузі району,
забезпечувати стале виробництво тваринницької продукції, зокрема молока,
м’яса, яєць та іншої продукції.
Разом з Управлінням Держпродспоживслужби в одній будівлі
розміщені Пустомитівська районна державна лікарня ветеринарної медицини
та Пустомитівська міжрайонна державна лабораторія ветеринарної медицини.
Внаслідок ушкоджень даху відмічається проникнення атмосферних
опадів всередину будівлі, що приводить до появи плісені та руйнації стелі і стін
робочих приміщень на другому поверсі будівлі.
На сьогодні Управління Держпродспоживслужби потребує сприяння з
боку районного бюджету в частині виділення коштів для проведення поточного
ремонту шатрового даху, часткову заміну дерев’яних конструкцій
та
покрівельного матеріалу даху, встановлення систем водовідводу атмосферних
опадів та створення належних умов праці, як в Управлінні
Держпродспоживслужби так і в лікарні та лабораторії ветеринарної медицини.
3.Мета і основні завдання
Мета районної Програми – реалізація засад в частині створення
належних
умов праці
працівників для забезпечення ветеринарноепізоотичного та санітарно-епідеміологічного
благополуччя
території
району, проведення діагностичних та лабораторних досліджень, щеплень і
лікувально-профілактичних заходів з профілактики заразних хвороб тварин,
проведення ідентифікації тварин, надання адміністративних послуг, проведення
профілактичних і протиепідемічних заходів.

Основне завдання забезпечення збереження будівлі Управління,
енергозбереження та створення належних санітарних умов праці працівників
Управління і районних лікарні та лабораторії ветеринарної медицини.
4. Очікувані результати виконання Програми
1. Забезпечення умов для виконання ветеринарно-санітарних заходів
щодо діагностики, профілактики, локалізації та ліквідації хвороб в т.ч. спільних
для людей і тварин, проведення бактеріологічних, серологічних,
паразитологічних, хіміко-токсикологічних досліджень зразків патологічного
матеріалу та продукції, проведення ідентифікації тварин, надання
адміністративних послуг.
2. Забезпечення збереження будівлі Управління
Держпродспоживслужби, енергозбереження та створення належних
санітарних умов праці.
5. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування завдань, поставлених Програмою здійснюється за
рахунок коштів районного бюджету, а також з інших джерел, не заборонених
законодавством у вигляді передачі міжбюджетних трансфертів відповідно до
глави 13 Бюджетного кодексу України.
6. Організаційне забезпечення Програми
Виконавець – Управління Держпродспоживслужби в Пустомитівському
районі.
7. Напрями діяльності та заходи Програми
По Назва
р№ напряму
діяльност
і

Матеріал
ьне
забезпече
ння
Управлін
ня
Держпрод
споживслужби в
Пустомит
івському
районі

Перелік
заходів
програми

Стро Виконавц Джерела
к
і
фінансу
вико
вання
нанн
я
заход
у

Орієнто
вні
обсяги
фінансу
вання
(вартіст
ь)
грн.
Управлін Районни 92 000,0
ня
й
0
Держпрод бюджет
споживслужби в
Пустомитівському
районі

Очікуваний
результат

Здійснення
необхідних
термінових
поточних
видатків для
збереження
будівлі
Управління
Держпродспоживслуж
би та
енергозбере
ження

2016

Забезпечення
належних
санітарних
умов праці
співробітників
Управління
Держпродспоживслужби,
районної
лікарні та
міжрайонної
лабораторії
ветеринарної

(проведення
поточного
ремонту
шатрового
даху,
часткову
заміну
дерев’яних
конструкцій
та
покрівельног
о матеріалу
даху,
встановлення
систем
водовідводу
атмосферних
опадів ).

медицини,
енергозбереже
ння та
збереження
будівлі.

8.Термін дії Програми : протягом 2016 року.
Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:
В.о. начальника Управління
Держпродспоживслужби
в Пустомитівському районі

Богдан Гуменний

Додаток №39
до рішення районної ради
від 22.04.2016р. №83
(нова редакція від 08.06.2016р.)
ПРОГРАМА
проведення районного «Фестивалю писанок».
І.Загальні положення
Програма проведення районного «Фестивалю писанок» ( надалі –
Програма) спрямована на відродження вікових традицій писанкарства та має
стати традиційним невід'ємним атрибутом свята Великодня для жителів
Пустомитівського району. До організації та проведення Фестивалю
залучаються органи місцевого самоврядування району, депутати районної та
місцевих рад, відділ освіти районної держадміністрації та відділ культури
районної держадміністрації, працівники освітніх установ та культурних
закладів, спонсори тощо.
Писанка повинна бути виконана в будь-якій техніці на дерев'яних,
гіпсових заготовках або заготовках з іншої сировини та матеріалів, при цьому її
висота має становити не менше 100 см. Обов'язковим є наявність підставки під
писанку висотою не менше 80 см. До писанки додається коротенька інформація
про автора (ім'я, прізвище, адреса), назва органу місцевого самоврядування, де
проживає автор писанки, а також 1-2 світлини, зроблені у процесі її
виготовлення.
ІІ. Мета Програми:
Популяризація українських традицій, поширення писанкарства як
художнього явища і культурного феномену, виховання у пустомитівчан поваги
до національної культури та історії нашого народу, розвиток творчих
здібностей дітей, підлітків, молоді та дорослих.
ІІІ. Кошторис на виконання Програми:
Переможці Фестивалю визначаються за рішенням журі Фестивалю і
нагороджуються дипломами та грошовою винагородою (за 1 місце – 3,0
тис.грн., за 2 місце – 2,0 тис.грн., за 3 місце – 1,0 тис.грн.). Всього – 13,0
тис.грн.
IV.Джерела фінансування Програми:
Районний бюджет Пустомитівського району на 2016 рік.
V.Виконавці програми:
Органи місцевого самоврядування Пустомитівського району (районна,
міська, селищна, сільські ради), відділ освіти районної держадміністрації та
відділ культури районної держадміністрації у взаємодії з працівниками освітніх
та культурних закладів району.

VI.Термін дії Програми:
Протягом 2016 року.

VII. Паспорт Програми:
1.Назва: Програма проведення районного «Фестивалю писанок».
2.Координатор: Пустомитівська районна рада, Пустомитівська районна
державна адміністрація.
3.Мета: Популяризація українських традицій, поширення писанкарства
як художнього явища і культурного феномену, виховання у пустомитівчан
поваги до національної культури та історії нашого народу, розвиток творчих
здібностей дітей, підлітків, молоді та дорослих.
4.Головний розпорядник коштів:
Пустомитівська районна рада
5.Обсяги фінансування – 13 000 грн.
6.Очікувані результати виконання Програми:
Розвиток творчості народного мистецтва в районі, підтримка традиції
розпису великодньої писанки.
7.Установи, уповноважені здійснювати контроль за виконанням
Програми:
Постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій і з питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної
культури і спорту.
Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Додаток №46
до рішення районної ради
від 08.06.2016 №106

ПРОГРАМА
організації та проведення І міжнародного фестивалю духових
оркестрів «Мідні барви Оброшина 2016».
1.

Загальні положення

Програма направлена на планомірну роботу з розвитку духовності,
культури та мистецтва, популяризації національної та світової культурної
спадщини, формування комфортного, гармонійного та національно свідомого
культурного середовища. Програма покликана забезпечити належну участь у
мистецьких проектах районного, всеукраїнського та міжнародного рівнів та, в
першу чергу, на створення необхідних умов для задоволення духовних і
культурних потреб для мешканців та гостей Пустомитівського району,
впровадження нових форм та відродження старих добрих традицій в
організації культурного дозвілля.
Актуальність проекту полягає в сучасному показі розвитку української та
зарубіжної духової музики на слухача, місцеве населення та особливо молодь.
2.

Мета та завдання

Фестиваль має на меті широко пропагувати серед дітей та юнацтва кращі
зразки мистецьких творів патріотичного спрямування, що розкривають
героїчний шлях національно-визвольної боротьби українського народу в ХХ
столітті, вивчати пісенну спадщину Січового Стрілецтва, Української
Галицької Армії, Організації Українських Націоналістів, Української
Повстанської Армії, а також сучасну українську молодіжну патріотичну пісню,
що звучала під час Революції на Граніті, на Помаранчевому та Євромайданах та
Революції Гідності.
Метою проекту є популяризація і пропаганда серед учасників та
глядачів міжнародного фестивалю, європейської спільноти української
музичної культури, духових творів українських та зарубіжних композиторів.
Ціллю проведення фестивалю духових оркестрів є діяльність, направлена
на розвиток музичного мистецтва, підвищення патріотизму та любові до
рідного краю, створення відповідних умов для відпочинку населення та гостей
міста, пропаганди та популяризації кращих музичних творів вітчизняної та
світової культури.
Завдання проекту: Промоція Пустомитівського району на теренах
Західної України та Європейського Союзу, як вагомої ланки у розвитку
культурно-мистецького надбання нашого регіон, популяризація українського та
зарубіжного музичного мистецтва, творів українських та зарубіжних
композиторів, розвиток творчих зв’язків на українському і міжнародному
рівнях, збагачення репертуару солістів і колективів духової музики.

Головним завданням фестивалю є:

популяризація в молодіжному середовищі української патріотичної пісні
та музики;

об’єднання зусиль державних установ, політичних та громадських
організацій у справі патріотичного виховання молоді;

виявлення і доведення до широкого загалу громадськості справжнього
стану у сучасній музичній творчості, формування громадської думки стосовно
необхідності всебічного сприяння розвитку українського музичного мистецтва;

виявлення проблем у популяризації української патріотичної пісні та
напрацювання пропозиційї щодо їх розв’язання;

виявлення та відзначення найкращих творчих колективів.
3.

Фінансування Програми


Фінансове забезпечення Програми має здійснюватися на основі
поступової реалізації положень, що їх визначено основами законодавства «Про
культуру», в концептуальних напрямах діяльності органів виконавчої влади
щодо розвитку культури, наказами Міністерства культури і туризму України,
управління культури Львівської обласної держадміністрації, розпорядженнями
голови районної держадміністрації.

Основним джерелом фінансування Програми є кошти районного
бюджету, передбачені на реалізацію її заходів відповідно до плану фінансового
забезпечення виконання заходів Програми на рік та кошти з інших джерел
фінансування, які не заборонені чинним законодавством України.
4. Очікувані результати виконання Програми.
Реалізація Програми сприятиме:
підвищенню ролі культури та духовності у суспільному житті;
поліпшенню культурного обслуговування населення;
покращенню матеріально-технічної бази закладів культури;
здійсненню значного обсягу робіт в проведенні капітальних ремонтів
закладів культури;
Виконання Програми забезпечить:
- високий рівень підготовки культурних та мистецьких заходів;
- активізацію суспільного діалогу засобами мистецтва;
- активізацію творчих громадських ініціатив;
- розвиток інноваційних та сучасних тенденцій мистецтва і культури;
- підвищення іміджу творчих закладів як інформаційних центрів та
центрів громадської активності;
- ефективне використання бюджетних коштів за їх цільовим
призначенням.

Програма організації та проведення І міжнародного фестивалю
духових оркестрів «Мідні барви Оброшина 2016».
В рамках проведення фестивалю буде проходити:
-концерт – парад оркестрів;
- літургія у церкві Св.влкмч. Димитрія с.Оброшино за участю дитячого
хору та оркестру Оброшинської ДМШ;
-концерт солістів;
-концерт ансамблів;
-концерт духових оркестрів;
-концерт зведеного духового оркестру фестивалю.
Регламент фестивалю:
В концертах фестивалю можуть прийняти участь музиканти – виконавці
на духових та ударних інструментах не старше 30 років включно, а також
лауреати конкурсів солістів і ансамблів, незалежно від віку. Для учасників
духових оркестрів вікових обмежень немає.
Всі учасники фестивалю віком 12 років і старше входять у склад
зведеного духового оркестру. Учасники фестивалю у віці до 12 років в склад
зведеного оркестру входять за бажанням.
5. Механізм управління
Координацію заходів, спрямованих на виконання Програми та
методичне забезпечення здійснює відділ культури районної держадміністрації.
Безпосереднім виконавцем заходів Програми є відділ культури
районної держадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого
самоврядування.
6. Координація та контроль за реалізацією Програми
- Загальний контроль за виконанням Програми здійснюють районна рада та
районна державна адміністрація.
- Організаційне супроводження виконання Програми протягом 2016 року
здійснюватиме відділ культури районної держадміністрації.
- Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягненням показників
Програми:
- моніторинг, аналіз та звітність про виконання заходів Програми здійснюється
відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації,
міськвиконкомом, виконкомами селищної та сільських рад, іншими
виконавцями Програми.

ПАСПОРТ
Програми організації та проведення І міжнародного фестивалю духових
оркестрів «Мідні барви Оброшина 2016».
1. Ініціатор розроблення Програми

Районна рада

2. Розробник Програми

Відділ культури Пустомитівської
районної держадміністрації

3.

Відповідальний виконавець
Програми

4. Учасники Програми

5. Терміни реалізації Програми
Перелік місцевих бюджетів, які
6. беруть участь у виконанні
Програми (для комплексних програм)

Пустомитівська районна рада, відділ
культури Пустомитівської районної
держадміністрації, виконкоми
місцевих рад.
Пустомитівська районна рада,
районна державна адміністрація,
громадські організації,
Оброшинська сільська рада,
Оброшинська дитяча музична школа,
Народний дім с. Оброшино
духовий оркестр Оброшинської ДМШ.
2016 рік
районний бюджет, бюджети
місцевого самоврядування,
спонсорські кошти.

Ресурсне забезпечення Програми організації та проведення І міжнародного
фестивалю духових оркестрів «Мідні барви Оброшина 2016».
Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання програми у 2016р :
Усього:
в тому числі:
обласний бюджет
районний бюджет
міський, селищний, сільські бюджети
кошти не бюджетних джерел
Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник відділу культури
районної держадміністрації

110,00 тис.грн.
110,00 тис.грн.

Іван Мудрий

Василь Салагай

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 107
від “08” червня 2016р.

Про введення однієї ставки посади фахівця соціальної роботи до штатного
розпису комунального підприємства «Соціальні гарантії» Пустомитівської
районної ради.
Розглянувши викладене в листі комунального підприємства «Соціальні
гарантії» Пустомитівської районної ради від 30.05.2016 №20, з метою вчасного та
якісного отримання громадянами соціальних гарантій, керуючись частиною 2
статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи
висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій від 02.06.2016, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. З 1 липня 2016 року ввести до штатного розпису комунального
підприємства «Соціальні гарантії» Пустомитівської районної ради одну ставку
посади фахівця соціальної роботи.
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

11 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 108
від “08” червня 2016р.
Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти.
З метою організації та проведення літнього табору для школярів
Пустомитівського району з елементами військово-медичної підготовки,
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 02.06.2016 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати право голові районної ради Гичці Галині Григорівні в 2016 році
укласти договори з попередньою оплатою з:
1.1. Львівською виправною колонією управління Державної
пенітенціарної служби України у Львівській області №48 на пошиття військової
форми.
1.2. ФОП Задорожна Ірина Михайлівна на здійснення гарячого
харчування.
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
11 – та ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 109
від “08” червня 2016р.

Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського
порядку та результати діяльності правоохоронних органів на території
Пустомитівського району.
Заслухавши інформацію керівника Львівської місцевої прокуратури №3
І.Івченка та начальника Пустомитівського відділення поліції О.Шкодина про
стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та
результати їх діяльності на території Пустомитівського району, керуючись
підпунктом 36) пункту 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року,
враховуючи висновок
постійної комісії з питань депутатської діяльності, регламенту, етики,
законності і правопорядку від 06.06.2016 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
Інформацію керівника Львівської місцевої прокуратури №3 І.Івченка та
начальника Пустомитівського відділення поліції О.Шкодина про стан
законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та
результати їх діяльності на території Пустомитівського району прийняти до
відома.

Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 110
від “08” червня 2016р.
Про співпрацю районного центру зайнятості з місцевими радами району
стосовно залучення тимчасово непрацюючих громадян до громадських
робіт та благоустрою.
Заслухавши інформацію заступника начальника відділу взаємодії з
роботодавцями Пустомитівського районного центру зайнятості Галини
Гнатишин про співпрацю центру з місцевими радами району стосовно
залучення тимчасово непрацюючих громадян до громадських робіт та
благоустрою, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань
охорони здоров׳я, соціального захисту населення, сім׳ї, материнства, дитинства
від 01.06.2016 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію заступника начальника відділу взаємодії з роботодавцями
Пустомитівського районного центру зайнятості Галини Гнатишин про
співпрацю центру з місцевими радами району стосовно залучення тимчасово
непрацюючих громадян до громадських робіт та благоустрою прийняти до
відома.
2. З метою додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної
підтримки безробітних та інших категорій осіб, Пустомитівському районному
центру зайнятості спільно з Пустомитівською міською, Щирецькою селищною
та сільськими радами району підготувати та подати на розгляд чергової сесії
районної ради проект Програми організації та проведення у 2016 році
оплачуваних громадських робіт для незайнятого населення Пустомитівського
району.
3. Фінансовому управлінню Пустомитівської районної державної
адміністрації (Л.Максим) забезпечити проведення розрахунків з місцевими
радами району за виконані громадські роботи безробітними, які перебувають на
обліку в Пустомитівському районному центрі зайнятості.
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

11 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 111
від “08” червня 2016р.

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення Пустомитівського району.
Заслухавши інформацію в.о. завідувача Пустомитівським районним відділом
ДУ ЛОЛЦДСУ М.Петровського про стан санітарного та епідемічного благополуччя
населення Пустомитівського району, враховуючи висновок постійної комісій
районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї,
материнства, дитинства та з питань екології, природних ресурсів і охорони довкілля
від 02.06.2016 року, районна рада ВИРІШИЛА:
1. Інформацію в.о. завідувача Пустомитівським районним відділом ДУ
ЛОЛЦДСУ М.Петровського про стан санітарного та епідемічного благополуччя
населення Пустомитівського району прийняти до відома.
2. Пустомитівській районній державній адміністрації (В.Говенко):
2.1. Розробити та подати на розгляд чергової сесії районної ради програму з
моніторингу за станом довкілля на території Пустомитівського району.
2.2. Розглянути питання щодо:
2.2.1.Доцільності надання з районного бюджету субвенцій для виконання
«Програми ліквідації загрози виникнення кишкових інфекцій…», в частині
знезараження води децентралізованих джерел водопостачання та контролю якості
питної води, сільським радам у яких відсутні кошти (Щирецькій селищній,
Борщовицькій, Верхньобілківській, Винничківській,
Вовківській, Гуменецькій,
Дмитрівській, Зимноводівській, Миклашівській та Семенівській сільським радам) та
подати пропозиції на розгляд чергової сесії районної ради.
2.2.2.Необхідності розробки програми про забезпечення Пустомитівського
району необхідною кількістю імунобіологічними препаратами та інших
профілактичних програм.
3.Керівникам підприємств, установ та організацій району забезпечити в
повному об’ємі контроль за якістю надання послуг та станом довкілля в районі,
здійснення господарської діяльності.
4.Рекомендувати Пустомитівському міському, Щирецькому селищному,
сільським головам:
4.1.Забезпечити утримання населених пунктів у відповідності до вимог
Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та інших нормативних актів.
4.2.Розробити програму проектування та будівництва каналізаційних та
очисних споруд.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань екології, природних ресурсів і охорони довкілля (А.Кустик).
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 112
від “08” червня 2016р.

Про роботу закладів охорони здоров’я у Пустомитівському районі.
Заслухавши та розглянувши на підставі пунктів 16) та 28) частини 1
статті 43 і підпункту 13) частини 1 статті 44 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року інформацію головного лікаря
Пустомитівської ЦРЛ І.Лабая про роботу закладів охорони здоров’я у
Пустомитівському районі, враховуючи висновки постійних комісій з питань:
охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї, материнства,
дитинства від 01.06.2016 року, бюджету, фінансів, податків та інвестицій від
02.06.2016 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію головного лікаря Пустомитівської ЦРЛ І.Лабая про
роботу закладів охорони здоров’я у Пустомитівському районі прийняти до
відома.
2. Головному лікарю Пустомитівської ЦРЛ І.Лабаю:
2.1. Зосередити роботу медичних установ району на продовження
реформування системи охорони здоров’я, розвиток мережі первинної
медико-санітарної допомоги.
2.2. Забезпечити проведення щорічних масових профілактичних акцій з
профілактики захворювань, які мають високий рівень смертності населення.
2.3. Продовжувати розвиток мережі амбулаторій загальної практикисімейної медицини.
3. Рекомендувати сільським головам району вишукувати можливості
для забезпечення службовим житлом медичних працівників у сільській
місцевості.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії
районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення,
сім’ї, материнства, дитинства (Ю.Зінько).

Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

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

РІШЕННЯ № 113
від “08” червня 2016р.
Про затвердження Локальної програми «Діагностика та лікування хворих
на вірусні гепатити В і С у Пустомитівському районі на 2016-2017 роки».
Розглянувши проект Локальної програми «Діагностика та лікування
хворих на вірусні гепатити В і С у Пустомитівському районі на 2016-2017
роки», внесений на розгляд районної ради Пустомитівською центральною
районною лікарнею (лист №968 від 13.05.2016 року), на підставі пункту 16)
частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні від
21.05.1997р., враховуючи висновки постійних комісій з питань: охорони
здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї, материнства, дитинства від
01.06.2016 року, з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від
02.06.2016 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Локальну програму «Діагностика та лікування хворих на
вірусні гепатити В і С у Пустомитівському районі на 2016-2017 роки» згідно з
додатком.
2.Фінансування вищезгаданої програми проводити за рахунок коштів,
передбачених у районному бюджеті Пустомитівського району на фінансування
видатків охорони здоров'я.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї,
материнства, дитинства (Ю.Зінько) та з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток
до рішення районної ради
від 08 червня 2016 №113
Локальна програма
"Діагностика та лікування хворих на вірусні гепатити В і С
у Пустомитівському районі на 2016-2017р.р."
Гепатит – це гостре або хронічне запалення печінки. Причинами
виникнення гепатиту найчастіше є інфекційні агенти (переважно віруси), рідше
– токсичні впливи (гострі отруєння, чи хронічні інтоксикації). Від людини до
людини можуть передаватися лише вірусні гепатити. Розрізняють вірусні
гепатити А, В, С, Д, і Е.
Гепатити В, С і Д мають тяжчий перебіг від А і Е, часто викликають
хронічні форми, які можуть спричинити поступове руйнування тканин печінки
та в кінцевому результаті цироз.
Сьогодні за даними ВООЗ , число носіїв вірусу гепатиту в світі досягає
350-500 млн., а людей у яких виявлені маркери гепатиту С – понад 180 млн.
Кількість людей, інфікованих вірусом гепатиту С вже сьогодні в десятки разів
перевищує кількість ВІЛ-інфікованих, а за прогнозами фахівців до 2025 р.р.
число хворих ще подвоїться. В Україні 3-5% від усього населення є хворими на
вірусний гепатит С, 2,2% населення є носіями гепатиту В.
Вірус гепатиту С – надзвичайно успішний патоген, який спричиняє
розвиток хронічної інфекції. Секрет його успіху у здатності блокувати
вроджений противірусний імунітет та уникати контролю з боку набутого
імунітету. Згідно з дослідженнями, найвищий рівень інфікування гепатитом С
серед українців фіксується у людей віком від 30 до 44 років економічно та
соціально найактивнішого прошарку суспільства. Найскладніший для лікування
– перший генотип вірусу гепатиту С. Його треба лікувати протягом 48 тижнів.
Кількість хворих на гепатит щороку збільшується, тому вірусний гепатит став
не лише медичною, але і соціальною проблемою.
Для забезпечення хворих на гепатит противірусними препаратами кошти
виділяються централізовано. На даний час пацієнти не забезпечені належною
противірусною терапією, у зв’язку з чим розроблено локальну програму у
Пустомитівському районі по забезпеченню противірусними препаратами
хворих на гепатит С на 2016-2017р.р.
Актуальність розроблення програми зумовлена необхідністю
створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому
поширенню вірусних гепатитів В та С з урахуванням положень резолюції
WHA63.18, прийнятої 63 сесією Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я (травень
2010 року). Відсутність належних комплексних заходів спрямованих на
боротьбу з вірусними гепатитами В і С в Україні неминуче призведе до
значного зростання рівня захворюваності через 3-5 років і підвищення рівня
смертності та рівня інвалідності населення через 5-10 років.

Комплексне розв'язання проблеми можливе шляхом затвердження заходів
програми направлених на профілактику, діагностику та лікування вірусних
гепатитів.
Протягом 2015 року у Пустомитівському районі виявлено 30 хворих на
вірусний гепатит С і 11хворих на вірусний гепатит В. Станом на 01.03.16 р. у
Пустомитівському районі на диспансерному спостереженні знаходиться 142
хворих на вірусні гепатити В та С. На виконання заходів Державної цільової
соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів
на період до 2016 року у 2014-2015р проліковано 10 пацієнтів.
Мета і шляхи її досягнення
Програма визначає основні завдання щодо створення матеріальної бази
для діагностики та лікування хворих на вірусні гепатити В та С і підтримки
розвитку служби допомоги хворим на ці захворювання.
Метою програми є
Розвиток допомоги хворим на вірусні гепатити В та С в усіх напрямках –
діагностичному, лікувальному, науковому та профілактичному, вивчення
потреб у діагностичному і терапевтичному обладнанні, необхідному для
діагностики вірусних гепатитів, визначення стадії захворювання та категорії
хворих, що потребують лікування, наслідком чого стане широке запровадження
останніх досягнень світової та вітчизняної науки з питань вірусних гепатитів у
медичну практику, що призведе до зниження розповсюдженості цих хвороб,
смертності, підвищення тривалості життя хворих та його якості.
Правові аспекти
Нормативно-правовими актами, що діють у зазначеній сфері суспільних
відносин є:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 року №
206-р "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми
профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016
року", Закон України від 06 грудня 2012 року № 5515-VI "Про Державний
бюджет України на 2013 рік",
Закон України від 5 березня 2009 року № 1065-VI "Про Загальнодержавну
програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини" на період до 2016 року",
Закон України від 21 жовтня 2009 року № 1658-VI " Про затвердження
Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від
інфекційних хвороб на 2009 – 2015 роки".
Проект департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації «Обласної
цільової програми профілактики, діагностики та надання противірусної терапії
хворим на хронічні гепатити В і С у Львівській області на 2016-2017 роки».
Фінансово-економічне обґрунтування
Фінансування реалізації програми здійснюватиметься за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів.
Обсяг фінансування, склад матеріально-технічних і трудових ресурсів,
необхідних для реалізації програми, визначатиметься щороку з урахуванням
можливостей державного та місцевих бюджетів.

Основні заходи:
- організувати диспансерне спостереження та обстеження хворих на ВГ в
кабінеті інфекційних захворювань та гастроентеролога;
- удосконалити систему профілактики ВГ та його ускладнень;
- удосконалити сучасні методи діагностики та лікування гострих та хронічних
ускладнень ВГ з метою запобігання втрати працездатності, інвалідності та
смертності;
- виділити кошти для забезпечення стаціонарного лікування хворих
противірусними препаратами на 2016-2017 р.р.: пегінтерферон, рибавірин,
софосбувір;
- орієнтовна потреба в коштах 200 тис. грн.;
- передбачити придбання медикаментів згідно вище зазначеного списку.
- забезпечити співпрацю з ЛОІКЛ, кафедрою інф – хвороб ЛДМУ ім. Д.
Галицького для вирішення питань взаємного інформування про поширення
вірусних гепатитів та їх лікування.
В результаті реалізації цих заходів:
- створяться умови для зниження рівня захворюваності населення на вірусні
гепатити В та С;
- поліпшиться надання кваліфікованої медичної допомоги хворим на вірусні
гепатити, і відповідно, покращення тривалості та якості їх життя;
- зменшиться кількість ускладнень, що виникли внаслідок захворювань на
вірусні гепатити В і С, відповідно і витрати на їх лікування;
- створяться та поліпшаться умови лікування хворих на гепатити В та С, що
дасть можливість зберегти їх працездатність, покращити якість та збільшити
тривалість їх життя;
- зниження їх інвалідизації, що неминуче знизить об’єм соціальних витрат на
таких хворих;
Очікувані наслідки реалізації заходів:
- створення умов для зниження рівня захворюваності населення на ВГ;
- зменшення кількості ускладнень, що виникли, або можуть виникнути,
внаслідок захворювань на ВГ;
- забезпечення хворих лікувальними та діагностичними засобами.
Виконавець програми:
Пустомитівська центральна районна лікарня
Районний інфекціоніст
Заступник голови районної ради
Завізовано:
Головний лікар Пустомитівської ЦРЛ

Іван Мудрий
Іван Лабай

