УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

17 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 188
від “07” грудня 2016р.

Про порядок денний 17-ї чергової сесії
Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 17-ї чергової сесії :
1.Про затвердження окремих цільових програм в новій редакції.
2. Про внесення змін до рішення районної ради від 15.11.2016 №176 «Про
виконання районного бюджету Пустомитівського району за січень – жовтень 2016
року та внесення змін до його показників».
3.Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січень –
листопад 2016 року та внесення змін до його показників.
4.Про діяльність голови районної ради у звітному періоді.
5.Різне.

Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

17 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 189
від “07” грудня 2016р.

Про затвердження окремих цільових програм в новій редакції.
Враховуючи викладене в листах: КП «Соціальні гарантії» від 02.12.2016
№55,
Пустомитівської районної державної адміністрації від 01.12.2016
№04/09-4073 та у висновку постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій від 05.12.2016, керуючись підпунктом 16)
пункту 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від
21.05.1997 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Викласти в новій редакції окремі цільові програми, затверджені рішенням
районної ради від 21.12.2015 №30 «Про затвердження цільових програм на 2016 рік»
(зі змінами та доповненнями), зокрема:
1.1. Цільову програму підтримки комунального підприємства «Соціальні
гарантії» Пустомитівської ради на 2016 рік, затверджену підпунктом 1.1.25 пункту 1
рішення районної ради від 21.12.2015 №30 «Про затвердження цільових програм на
2016 рік» (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням районної ради від
19.02.2016 №46 та від 15.11.2016 №175), згідно з додатком №1.
1.2. Програму підтримки органів державної
виконавчої влади у
Пустомитівському районі на 2016 рік, затверджену підпунктом 1.1.33 пункту 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, 22.04.2016 №83, 08.06.2016 №106, 20.07.2016 №116, 07.10.2016 №149
та від 15.11.2016 №175), згідно з додатком №2.
1.3. Районну комплексну програму 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 виховання
молоді, організації літніх таборів для дітей та юнацтва із елементами військовомедичної підготовки, затверджену підпунктом 1.1.33 пункту 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
08.06.2016 №106), згідно з додатком №3.
1.4. Районну програму сприяння діяльності Управління державної
казначейської служби України у Пустомитівському районі Львівської області,
затверджену підпунктом 1.1.33 пункту 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), згідно з додатком №4.
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1.5. Цільову програму щодо надання соціальних гарантій малозабезпеченим
верствам населення Пустомитівського району, що фінансується за рахунок коштів
місцевого бюджету на 2016 рік, затверджену підпунктом 1.1.1 пункту 1 рішення
районної ради від 21.12.2015 №30 «Про затвердження цільових програм на 2016 рік»,
згідно з додатком №5.
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).

Голова районної ради

Галина Гичка
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Додаток №1
до рішення районної ради
від 07 грудня 2016 №189
Цільова програма
підтримки комунального підприємства
« Соціальні гарантії » Пустомитівської районної ради на 2016 рік
(в новій редакції).

Обгрунтування програми
Конституція України гарантує кожному громадянину право на
соціальний захист та забезпечення рівня життя не нижчого від прожиткового
мінімуму, встановленого законом.
Програма розроблена з метою реалізації державної політики в галузі
соціального забезпечення та соціального захисту малозабезпечених громадян.
Основним завданням програми є посилення соціального захисту
малозабезпеченим громадянам .

Мета програми
Метою програми є : сприяти громадянам в одержанні документів необхідних
для призначення допомог та отримання пільг ; проводити прийом документів
для оформлення всіх видів соціальних допомог , житлових субсидій та пільг у
селищній та сільських радах району ; передавати пакети документів в установи
району для опрацювання та прийняття рішення.

Партнери з реалізації програми
Пустомитівська районна рада.
Пустомитівська районна державна адміністрація.
Фінансове управління райдержадміністрації.
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації.
Управління Пенсійного фонду України у Пустомитівському районі.
Пустомитівський районний центр зайнятості.
Підприємства по наданню житлово-комунальних послуг жителям району.

Очікувані результати реалізації програми
1. Вчасне та якісне отримання громадянами соціальних гарантій ,
визначених законами та рішеннями органів місцевого самоврядування.
2. Отримання точної інформації серед населення у селищній та сільській
місцевості з питань соціального захисту.
3. Отримання повідомлень громадянами про призначення допомоги ,
субсидії , пільги або їх відмову та причини відмови .

Потреба коштів на реалізацію програми
№
п/п

1
2
3
4

Назва заходу

Фактичне
фінансування (
грн.)

Необхідне
фінансування
( грн.)

КФК 091214

1 439 731
772 940
246 891
291 200

1 439 731
777 590
251 241
301 200

46 500

46 500

заробітна плата
нарахування на заробітну плату
придбання предметів постачання і
матеріалів,утримання бюджетних
установ
оплата послуг

4
5
6
7
8

видатки на відрядження
оплата водопостачання
оплата електроенергії
оплата природного газу

9 000
8 500
35 200
29 500

9 000
6 139
18 561
29 500

Фінансове забезпечення виконання програми
1. Головним розпорядником коштів даної програми визнати управління
соціального захисту населення Пустомитівської райдержадміністрації.
2. Джерелом фінансування програми визнати кошти районного бюджету.

Термін реалізації цільової програми 2016 рік.
Паспорт районної програми
1. Назва : Цільова програма підтримки комунального
підприємства «Соціальні гарантії » Пустомтівської районної ради.
2.Координатор : Пустомитівська районна рада,Пустомитівська
райдержадміністрація,фінансове управління,управління соціального захисту
населення.
3.Мета : сприяти забезпеченню своєчасного і якісного надання
встановленого законодавством та визначених місцевими органами влади
соціальних послуг.
4.Головний розпорядник коштів,виконавець :
Управління соціального захисту населення Пустомитівської
райдержадміністрації.
5.Обсяги фінансування: 1 439 731 грн.
6.Очікувані результати виконання програми :
- підвищення рівня суспільного добробуту значної частини громадянветеранів,пенсіонерів,інвалідів;
- вчасне та якісне отримання громадянами соціальних гарантій визначених
законодавством та рішеннями органів місцевого самоврядування ;
- надання соціальних послуг громадянам ,які знаходяться у складних
життєвих ситуаціях та попередженню виникнення складних життєвих
обставин.
7. Установи ,уповноваженні здійснювати контроль за
виконанням програми :
- Пустомитівська районна рада ;
- Фінансове управління;
- Управління соціального захисту населення.
Заступник голови районної ради
Завізовано:
Директор КП «Соціальні гарантії »

Іван Мудрий
Тарас Савка
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Додаток №2
до рішення районної ради
від 07 грудня 2016 №189
ПРОГРАМА
підтримки органів державної
виконавчої влади у Пустомитівському районі на 2016 рік
(в новій редакції).
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Законом України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо реформи міжбюджетних відносин” запроваджена нова схема
міжбюджетних відносин, а також збільшено обсяги видатків з місцевих
бюджетів, що зумовлює зростання навантаження на фінансові органи на етапах
складання, розгляду та виконання місцевих бюджетів.
Починаючи з 2015 року Урядом започатковано впровадити ряд реформ у
різних сферах діяльності, у тому числі продовжити процес децентралізації
повноважень. Перед працівниками органів виконавчої влади поставлено цілий
ряд завдань щодо забезпечення ефективної реалізації реформ на місцевому
рівні, у тому числі з урахуванням змін до податкового законодавства та
підвищення самостійності місцевих бюджетів. Передано додаткові
повноваження у сферах освіти та охорони здоров’я. Також запроваджуються
умови для стимулювання об’єднання територіальних громад з низькою
фінансовою спроможністю та чисельністю мешканців (для подальшого
проведення адміністративної реформи). За створення умов для розвитку
економіки, господарської та соціально-культурної діяльності відповідної
території повна відповідальність покладається на місцеві органи виконавчої
влади, зокрема районної ланки.
Мета програми
Поетапна побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної,
ефективної і стабільної системи органів виконавчої влади в умовах очікуваного
скорочення чисельності працівників, здійснення низки заходів по запобіганню
корупційних дій з боку посадових осіб.
Завдання програми
Програма розроблена з метою підвищення ефективності роботи
райдержадміністрації та її структурних підрозділів для надання якісних послуг
громадянам на рівні європейських стандартів, оздоровлення відносин між
органами влади та населенням, інститутами громадянського суспільства.
Досягнення поставлених завдань можливе за наявності кваліфікованого
кадрового потенціалу, здатного до генерування ідей, креативного мислення,
постійного підвищення свого кваліфікаційного рівня та належного матеріально
– технічного забезпечення.
Одним із вагомих факторів спрямування активності працівників на
досягнення конкретних результатів є мотивація (стимулювання). Ефективність
мотивації та стимулювання значною мірою пов’язана з проблемою
диференціації доходів працівників апарату райдержадміністрації та її
структурних підрозділів. Реалізація завдань програми передбачає приведення
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розміру їх заробітної плати до рівня працівників інших органів влади районної
ланки.
Відсутність ефективних та мотивованих держслужбовців унеможливлює
запровадження усіх запланованих реформ.
Фінансове забезпечення програми
Фінансування заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів
районного бюджету в межах бюджетних призначень.
Координація та контроль за виконанням програми
Виконання програми покладається на апарат Пустомитівської районної
державної адміністрації та її структурні підрозділи. Контроль за виконанням
програми покладається на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій Пустомитівської районної ради.
ПАСПОРТ
Програми підтримки органів державної виконавчої влади
у Пустомитівському районі на 2016 рік
1.

Ініціатор розроблення програми

2. Дата, номер документа
про затвердження програми
3. Розробник програми

Пустомитівська районна державна
адміністрація,
___________________________________
Пустомитівська
районна державна адміністрація

4. Відповідальний виконавець
програми
5. Учасники програми

Пустомитівська районна державна
адміністрація
Пустомитівська районна державна
адміністрація, структурні
підрозділи райдержадміністрації

6. Термін реалізації програми

2016 рік

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

3599,2 тис. грн.
3599,2 тис. грн.

Ресурсне забезпечення
Програми підтримки органів виконавчої влади
тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання програми
Усього,
у тому числі
районний бюджет

2016 рік

3599,2

Усього витрат на виконання
програми
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Перелік завдань, заходів та показників
Програми підтримки органів державної виконавчої влади
У Пустомитівському районі на 2016 рік
№
з/п
1.

Назва завдання
Забезпечення
фінансової бази
для підтримки
діяльності органів
виконавчої влади

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

Показники
виконання заходу,
один. виміру
затрат
обсяг фінансового
ресурсу

Виконавець
заходу,
показника
Пустомитівська
РДА

Фінансування
Джерела
Обсяги, тис. грн.
Районний
2942,8
бюджет

продукту
кількість працівників,
які отримуватимуть
фінансову підтримку

ефективності
середній розмір
фінансової підтримки

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

якості
відсоток забезпечення
підтримки працівників

Оплата
комунальних
послуг апарату та
структурних
підрозділів
Пустомитівської
РДА

30,0
Апарат та
структурні
підрозділи
Пустомитівської
РДА

Районний
бюджет

Забезпечення
енергозбереження та
покращення
санітарних умов
перебування людей у
приміщеннях
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Матеріальнотехнічне
забезпечення
Апарату та
структурних
підрозділів
Пустомитівської
РДА
Матеріальнотехнічне
забезпечення
фінансового
управління
Пустомитівської
РДА

Апарат
Пустомитівської
РДА
Структурні
підрозділи
Пустомитівської
РДА

Районний
бюджет

380,4

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

Фінансове
управління
Пустомитівської
ДРА

Районний
бюджет

69,1

Оплата
комунальних
послуг
фінансового
управління
Пустомитівської
РДА
Матеріальнотехнічне
забезпечення
служби у справах
дітей
Пустомитівської
РДА

Фінансове
управління
Пустомитівської
ДРА

Районний
бюджет

24,0

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

Служба у справах
дітей
Пустомитівської
РДА

Районний
бюджет

87,1

Забезпечення
матеріальнотехнічної бази для
виконання
функцій,покладених
на службу у справах
дітей районної
державної
адміністрації
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Матеріальнотехнічне
забезпечення
управління
агропромислового
розвитку
Пустомитівської
РДА

Управління
Районний
агропромислового бюджет
розвитку
Пустомитівської
РДА

5,0

Матеріальнотехнічне
забезпечення
управління
соціального
захисту населення
Пустомитівської
РДА

Управління
Районний
соціального
бюджет
захисту населення
Пустомитівської
РДА

60,8

Усього на етап або на програму:

Забезпечення
матеріальнотехнічної бази для
виконання
функцій,покладених
на управління
агропромислового
розвитку районної
державної
адміністрації
Забезпечення
матеріальнотехнічної бази для
виконання
функцій,покладених
на управління
соціального захисту
населення районної
державної
адміністрації

3599,2

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:
Голова Пустомитівської районної державної адміністрації

Володимир Говенко
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Додаток №3
до рішення районної ради
від 07 грудня 2016 №189
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 військово-патріотичного виховання молоді,
організації літніх таборів для дітей та юнацтва із елементами військово-медичної
підготовки (в новій редакції).
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, в зоні
АТО, та учасників АТО, придбання для них подарунків та проведення святкових
заходів, 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
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учасників АТО та членів їх родин, сприяння та всебічна підтримка
військово-патріотичного виховання дітей та молоді в школах району.
IV. Обґрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми, обсяги
джерела фінансування, строки виконання Програми

та

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;
придбання подарунків та проведення святкових заходів для дітей
загиблих під час Революції Гідності, загиблих в АТО та учасників АТО.
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 додатку1).
Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми з районного
бюджету складатиме 1140,00 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.
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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.
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№
з/п
1

Перелік заходів Програми
2

Основні заходи з реалізації Програми
Термін виконання
заходів
3

Виконавці
4

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

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

Протягом
2016 року

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

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

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

3.

Здійснення шефства над
загиблого учасника АТО.

4.

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.

2016 – 2017 роки

Управління
соціального
захисту
райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад.

5.

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.

2016– 2017 роки

Виконкоми місцевих рад.

6.

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).

2016 – 2017 роки

Виконкоми місцевих рад спільно з Пустомитівським
районним управлінням юстиції.

7.

Забезпечення безкоштовним оздоровленням
та
відпочинком
у
міжнародних
реабілітаційних таборах дітей загиблих
учасників АТО та
Революції гідності,
поранених учасників АТО, а також учасників
АТО.

2016 – 2017 роки

Сектор
молоді
та
виконкоми місцевих рад.

До 1 квітня 2016
року

спорту

населення

райдержадміністрації,
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8.

Забезпечення безкоштовним
харчуванням
дітей учасників АТО – учнів 1 – 11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів.

2016 – 2017 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад.

9.

Забезпечення
безкоштовним
триразовим
харчуванням
вихованців
дошкільних
навчальних закладів з числа дітей загиблих
героїв
та
дітей
військовослужбовцівучасників АТО.

2016– 2017 роки

Виконкоми місцевих рад.

10.

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 райдержадміністрації, відділ
райдержадміністрації,
сектор
молоді
та
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.

культури
спорту
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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,
місцевих рад.

15.

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.

16.

Надання допомоги сім’ям загиблих під час
Революції гідності т а в А Т О , а т а к о ж
померлих у результаті
поранення,
в
організації та проведенні похорону.

2016 – 2017 роки

Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад.

17.

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.

2016 – 2017 роки

Районний центр зайнятості (за згодою).

13.

14.

виконкоми
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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.

2016 – 2017 роки

Пустомитівська ЦРЛ, Львівський обласний госпіталь 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.

2016 – 2017 роки

Пустомитівська ЦРЛ, Львівський обласний госпіталь 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.

2016 – 2017 роки

Управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад, 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.
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24.

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

25.

Створення
у
музейних,
бібліотечних
закладах, школах тематичних виставок,
експозицій, у тому числі, фотовиставок,
присвячених
героїзму
майданівців
та
учасників АТО.

2016-2017 роки

Відділ
освіти райдержадміністрації, відділ культури
райдержадміністрації, районна рада, виконкоми місцевих
рад.

26.

Забезпечення
безоплатного
відвідування
мистецьких заходів, театральних та циркових
вистав для родин загиблих героїв.

2016-2017 роки

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

27.

Організація зустрічей учнів з учасниками
антитерористичної операції та волонтерами,
які надають їм допомогу.

2016-2017 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад.

28.

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

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад.

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.
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Організація та проведення відпочинковореабілітаційних 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.

Придбання
подарунків
та
проведення
святкових заходів для дітей загиблих під час
Революції Гідності, загиблих в АТО та
учасників АТО

2016-2017 роки

Пустомитівська районна рада

32.

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
райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад.

30.

населення
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Додаток 1
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 військово-патріотичного виховання молоді, організації літніх
таборів для дітей та юнацтва із елементами військово-медичної підготовки.

1.
2.

Ініціатор розроблення Програми
Розробник Програми

3.

Відповідальні виконавці Програми

4.

Учасники Програми

5.

Терміни реалізації Програми

6.

7.

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.
2016 – 2017 роки

Перелік місцевих бюджетів, які беруть
районний
бюджет, міський, селищний,
участь у виконанні Програми (для
сільські бюджети, спонсорські кошти.
комплексних програм).
У межах бюджетних
Обсяг фінансових ресурсів
Розпорядники та
призначень в
отримувачі коштів
тис.грн.
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8.

9.

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.

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

156,1 в т.ч.
106,1
30,5 – придбання
військової форми (41
комплектів)
45,1 – оплата
чотирьохразового
харчування

Віділ освіти
Пустомитівської РДА

Сектор молоді та
спорту
Пустомитівської РДА,

5,0 – придбання
спортивного інвентаря
(м’ячі, тенісні ракетки
тощо)
5,5 – придбання
нагородної продукції,
20,0 – оплата
організації табору
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Районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
Пустомитівський РВК

-

Служба у справах
дітей РДА

-

2017 рік

50,0

-

13.

Забезпечення
безкоштовним
харчуванням дітей воїнів АТО та
дітей загиблих під час Революції
гідності, у школах та дошкільних
закладах Пустомитівського району

Відділ освіти
Пустомитівської РДА

230,0

14.

Придбання подарунків та проведення
святкових заходів для дітей загиблих
під час Революції Гідності, загиблих в
АТО та учасників АТО

Пустомитівська
районна рада

54,9

15.

Надання та виплата адресної
допомоги родинам, родичі яких
загинули під час проведення
антитерористичної
операції
та
революції гідності

Управління
соціального
захисту населення
Пустомитівської РДА

100,0

Всього кошти районного бюджету
кошти місцевих бюджетів

1140,0

кошти не бюджетних джерел

16.

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

Основні джерела фінансування
Програми

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий
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Додаток 2
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
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Додаток №4
до рішення районної ради
від 07 грудня 2016 №189
РАЙОННА ПРОГРАМА СПРИЯННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У
ПУСТОМИТІВСЬКОМУ РАЙОНІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА 2016 РІК (в новій редакції).
1. Загальні положення
Питання прозорості бюджетного процесу, ефективності використання
наявних фінансових ресурсів та цільового спрямування бюджетних коштів
місцевих бюджетів набувають особливої актуальності в умовах запровадження
нових норм бюджетного законодавства, які сприяють більш ефективному їх
використанню .
Зміни бюджетної політики та нормативних актів, які відбуваються під
впливом демократичного механізму приймання рішень, розширення завдань та
функцій органів Державної влади , підвищують місце і роль фінсових органів та
органів Державної казначейської служби в обслуговуванні бюджетних коштів
місцевих бюджетів, контролю за їх цільовим використанням.
Районна програма розроблена у відповідності до ст.43,48,78,112 Бюджетного
Кодексу України, які встановлюють функції органів Державної казначейської
служби України, наказу Міністерства Фінансів України від 23.08.2012 № 938 «Про
затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»
2.
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Управління Державної казначейської служби України уПустомитівському
районі Львівської області забезпечує через систему електронних платежів
Національного банку України розрахунково-касове обслуговування розпорядників
коштів 42 бюджетів Пустомитівського району , складає та формує звітність про
його виконання .
На обслуговуванні в Управлінні Державної казначейської служби України у
Пустомитівському районі Львівської області ( далі Управління ) знаходиться 93
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів Пустомитівського району .
Щоденно до Управління клієнтами бюджетів району подається до 450 платіжних
доручень та розпоряджень на виділення бюджетних коштв для поточного
фінансування установ, крім того в програмному комплексі «Казна Є» здійснюється
реєстрація кошторисів , довідок про зміни, планів використання бюджетних
коштів, бюджетних та бюджетних фінансових зобов’язань.
На сьогодні Управління потребує сприяння з боку районного бюджету в
частині виділення коштів для покращення обслуговування розпорядників та
одержувачів коштів та створення належних умов праці , забезпечення
енергозбереження та покращення санітарних умов в Управлінні, а також
забезпечення безпеки управління . В управлінні не виконані вимоги щодо
належного функціонування охоронної та пожежної сигналізації. Дані системи
перебувають в аварійному стані і в будь-який момент можуть вийти з ладу , вхідні
двері також не відповідають вимогам банківських приміщень , що може привести
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до проникнення у будівлю кримінальних об»єктів та мати непоправні наслідки.
Управління потребує додаткових коштів для здійснення поточного ремонту
енергомережі , яка вийшла з ладу внаслідок аварії , ремонт , якої має особливо
важливе значення для забезпечення безперебійної роботи Управління в кінці
бюджетного року.
3.Мета і основні завдання
Мета районної Програми – реалізація засад в частині створення належних
умов праці, для обслуговування розпорядників та одержувачів коштів
Пустомитівського району та забезпечення безпеки Управління .
Основне завдання забезпечення енергозбереження та покращення санітарних
умов праці працівників та клієнтів управління , забезпечення пожежної безпеки в
службових
приміщеннях
та
заходи
по
підвищенню
охорони
приміщень.Забезпечення енергопостачання до приміщень Управління.
4. Очікувані результати виконання Програми

1. Підвищення якості та оперативності обслуговування бюджетних коштів
Пустомитівського району.
2. Забезпечення сучасних умов обслуговування розпорядників коштів
Пустомитівського району.
3. Забезпечення енергозбереження приміщень та дотримання санітарних
умов праці .
4.Забезпечення пожежної безпеки та дотримання вимог щодо охорони
приміщень.
5. Забезпечення безперебійного енергопостачання до приміщень Управління.
5. Фінансове забезпечення програми
Фінансування завдань, поставлених програмою здійснюється за рахунок
коштів районного бюджету , а також інших джерел, не заборонених
законодавством у вигляді передачі міжбюджетних трансфертів відповідно до глави
13 Бюджетного кодексу України.
6. Організаційне забезпечення програми
Забезпечення
якості та оперативності обслуговування розпорядників
бюджетних коштів Пустомитівського району.
Виконавець – управління Державної казначейської служби України у
Пустомитівському районі Львівської області.
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7. Напрями діяльності та заходи Програми
з/
п

Назва
напряму
діяльності

Перелік заходів
програми

Строк

Виконавці

виконання
заходу

Джерел
а
фінанс
ування

Орієнтовні
обсяги

Очікуваний
результат

фінансування
(вартість)

1.

Матеріальне Здійснення
забезпечення необхідних
термінових
органів
поточних видатків
державної
з
влади
енергозбереження
( двері та вікна ,
елементи
освітлення ) та
забезпечення
належної
пожежної безпеки
приміщень(техніч
не обслуговування
пожежної
сигналізації
,
придбання
первинних засобів
пожежогасіння )та
технічне
обслуговування
охоронної
сигналізації
,
поточний ремонт
електромережі

2016

УДКСУ у
Пустомитівсько
му районі
Львівської
області

Районн
ий
бюджет

тис. грн.
117,0

Забезпечення
належних умов
обслуговування
розпорядників та
одержувачів
бюджетних коштів
Пустомитівського
району ,
забезпечення
енергозбереження
та покращення
санітарних умов
перебування
людей в
приміщеннях
Управління,
забезпечення
пожежної безпеки
та належної
роботи охоронної
сигналізації ,
забезпечення
енергопостачання
до приміщень
УДКСУ у
Пустомитівському
районі

8.Термін дії програми : протягом 2016 року

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:
Начальник ДКСУ у Пустомитівському
районі Львівської області

Руслана Ярмола
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Додаток № 5
до рішення районної ради
від 07 грудня 2016 №189
Цільова програма
щодо надання соціальних гарантій малозабезпеченим верствам
населення Пустомитівського району, що фінансується за рахунок коштів
місцевого бюджету на 2016 рік (в новій редакції).
Обґрунтування програми
Конституція України гарантує кожному громадянину право на соціальний
захист та забезпечення рівня життя не нижчого від прожиткового мінімуму,
встановленого законом.
Програма розроблена з метою реалізації державної політики в галузі
соціального забезпечення та соціального захисту малозабезпечених громадян у
відповідності до ст. 23 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”,
постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року №558 “Про
затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги”, проведення доплат на догляд інвалідів I групи та
грошової компенсації оплати телефонних послуг інвалідам I групи, що встановлені
розпорядженням обласної державної адміністрації від 2 листопада 1995 року №878
“Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів”, надання
адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг, придбання твердого
палива і скрапленого газу малозабезпеченим категоріям громадян, які мають право
на такі пільги відповідно до рішень/ухвал обласної ради: учасникам бойових дій
УПА та інвалідам УПА (рішення обласної ради від 11 травня 1995 року №65);
вдовам ветеранів УПА (рішення обласної ради від 15 листопада 2005 року № 438);
малолітнім політичним в’язням (рішення обласної ради від 29 червня 1999 року №
196);вдовам політв’язнів (ухвала обласної ради від 25 грудня 1991 року № 197 із
відповідними змінами); одиноким інвалідам, інвалідам по зору I і II групи; сім’ям,
у яких проживає 2 і більше інвалідів ( ухвала сесії обласної ради від 4 вересня 1991
року № 177), надання пільг у вигляді адресної допомоги на оплату житлової площі
та комунальних послуг малозабезпеченим реабілітованим, відповідно до статті 3
Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», та тим,
що потерпіли від політичних репресій, згідно з рішенням обласної ради від 8
грудня 2009 року № 1090 «Про соціальний захист реабілітованих та потерпілих від
політичних репресій».
Основним завданням програми є посилення соціального захисту інвалідів,
ветеранів УПА, підтримка cоціально-незахищених верств населення.
Мета програми
Метою програми є
втілення в життя конституційних гарантій на
соціальний захист, підвищення рівня суспільного добробуту значної частини
громадян – ветеранів, пенсіонерів, інвалідів, підтримка певної категорії громадян,
що опинились у скруті, реінтеграція їх у суспільство. Сприяння вирішенню
матеріально-побутових, медичних, соціальних проблем інвалідів, дітей-сиріт,
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багатодітних сімей, малозабезпечених та інших категорій громадян
Пустомитівського району.
Фінансове забезпечення програми
Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого
бюджету Пустомитівського району.
Очікувані результати реалізації програми
1. Одноразова допомога малозабезпеченим громадянам району відповідно
до положення затвердженого районною радою.
2. Відшкодування фонду від нещасних випадків п. Бендяк К. І.
3. Надвишка по догляду за інвалідом I групи.
4. Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.
5. Надання
одноразової
допомоги,
постраждалим
внаслідок
Чорнобильської катастрофи, в т.ч для придбання путівок на санаторно-курортне
лікування.
6. Надання пільг окремим категоріям громадян на оплату житловокомунальних послуг.
7. Надання адресної допомоги ветеранам Української повстанської армії та
політв'язням.
Паспорт
районної цільової програми
1. Назва: Цільова програма щодо надання соціальних гарантій
малозабезпеченим верствам населення Пустомитівського району, що фінансується
за рахунок коштів місцевого бюджету.
2. Координатор:
Пустомитівська районна державна адміністрація,
Пустомитівська районна рада, фінансове управління, управління соціального
захисту населення.
3. Мета: Втілення в життя конституційних гарантій на соціальний захист,
підвищення рівня суспільного добробуту значної частини громадян – ветеранів,
пенсіонерів, інвалідів, підтримка певної категорії громадян, що опинились у скруті,
реінтеграція їх у суспільство.
4. Головний розпорядник коштів, виконавець:
Управління
соціального
захисту
населення
Пустомитівської
райдержадміністрації
5. Обсяги фінансування: 2161,1 тис. грн..
6. Очікувані результати виконання програми:
підвищення рівня суспільного добробуту значної частини громадян
ветеранів, пенсіонерів, інвалідів;
матеріальна підтримка найбільш потребуючих громадян, що опинились
у скруті;
покращення матеріально-побутових умов проживання соціальнонезахищених груп населення.
7. Установи, уповноважені здійснювати контроль за виконанням програми:
Пустомитівська районна державна адміністрація,
Пустомитівська районна рада,
Фінансове управління
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Додаток 1
до Порядку розробки та контролю
за виконанням районних цільових програм
Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування районної цільової програми
Назва замовника: Управління соціального захисту населення Пустомитівської РДА
Назва програми: Цільова програма щодо надання соціальних гарантій малозабезпеченим верствам населення Пустомитівського району, що
фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету
Виконавець

Термін
виконання

Управління соціального захисту
населення Пустомитівської РДА

2016 рік

Управління соціального захисту
населення Пустомитівської РДА

2016 рік

1,1

1,1

Управління соціального захисту
населення Пустомитівської РДА
Управління соціального захисту
населення Пустомитівської РДА
Управління соціального захисту
населення Пустомитівської РДА

2016 рік

10,0

10,0

2016 рік

100,0

100,0

2016 рік

140,0

140,0

Управління соціального захисту
населення Пустомитівської РДА
Управління соціального захисту
населення Пустомитівської РДА

2016 рік

800,0

800,0

2016 рік

200,0

200,0

2251,1

2251,1

Найменування заходу
1.Одноразова допомога малозабезпеченим
громадянам району відповідно до положення
затвердженого районною радою
2.Відшкодування фонду від нещасних випадків
п.Бендяк К. І.
3. Надвишка по догляду за інвалідом I групи
4. Виплата компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги
5. Надання одноразової допомоги, постраждалим
внаслідок Чорнобильської катастрофи, в т.ч для
придбання путівок на санаторно-курортне лікування
6. Надання пільг окремим категоріям громадян на
оплату житлово-комунальних послуг
7. Надання адресної допомоги ветеранам Української
повстанської армії та політв'язням
Всього

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
Загальний обсяг
За роками виконання на
період дії
2016
1000,0
1000,0

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Начальник управління соціального захисту населення

Микола Степований
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УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

17 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 190
від “07” грудня 2016р.

Про внесення змін до рішення районної ради від 15.11.2016 №176 «Про
виконання районного бюджету Пустомитівського району за січень –
жовтень 2016 року та внесення змін до його показників».
Враховуючи викладене в листі Пустомитівської районної державної
адміністрації від 02.12.2016 №04/21-4092 та висновок постійної комісії районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 05.12.2016 року
керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від
21.05.1997, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до пункту 6.3 рішення районної ради від 15.11.2016р. № 176
«Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січень – жовтень
2016 року та внесення змін до його показників», а саме:
вислів «Відділу культури райдержадміністрації, а саме:
Зменшити видатки: в сумі 1 550 000,0 грн., а саме:
по КФК 110201 «Бібліотеки»
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних) – 250 000,00 грн.;
по КФК 110202 «Музеї»
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних) – 50 000,00 грн.;
по КФК 110205 «Школи естетичного виховання» - 850 000,00 грн.
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних) – 200 000,00 грн.;
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) – 650 000,00 грн.
по КФК 110204 «Палаци, будинки культури, клуби»
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація) – 400 000,00 грн.
Збільшити видатки: в сумі 350 000,00 грн., а саме:
по КФК 110204 «Палаци і будинки культури»
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання) – 350 000,00 грн.»
замінити на вислів «Відділу культури райдержадміністрації, а саме:
Зменшити видатки: в сумі 1 550 000,0 грн., а саме:
по КФК 110201 «Бібліотеки»
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних) – 250 000,00 грн.;
по КФК 110202 «Музеї»
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних) – 50 000,00 грн.;
по КФК 110205 «Школи естетичного виховання» - 850 000,00 грн.
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних) – 200 000,00 грн.;
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) – 650 000,00 грн.
по КФК 150101 «Капітальне будівництво»
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація) – 400 000,00 грн.

Збільшити видатки: в сумі 350 000,00 грн., а саме:
по КФК 110204 «Палаци і будинки культури»
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання) – 350 000,00 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

17 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 191
від “07” грудня 2016р.

Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень – листопад 2016 року та внесення змін до його показників.
Розглянувши інформацію фінансового управління Пустомитівської районної
державної адміністрації про результати виконання районного бюджету
Пустомитівського району за січень – листопад 2016 року, враховуючи пропозиції
районної держадміністрації, викладені в листі від 02.12.2016 №04/21-4092
стосовно внесення змін до його показників та висновок постійної комісії районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 05.12.2016, керуючись
статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17) частини 1 статті 43 та
частиною 1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Прийняти до відома інформацію фінансового управління Пустомитівської
районної державної адміністрації про виконання районного бюджету
Пустомитівського району за січень – листопад 2016 року зокрема:
по доходах – в сумі 616445,9 тис. грн. згідно з додатком №1;
по видатках – в сумі 564083,6 тис. грн. згідно з додатком №2.
2. Збільшити доходну частину районного бюджету Пустомитівського району
на 2016 рік за кодом бюджетної класифікації 11010000 «Податок та збір на доходи
фізичних осіб» в сумі 2 720 810,00 грн., а також, на вказану суму – видаткову
частину районного бюджету, а саме:
2.1. Відділу культури районної державної адміністрації в сумі 223 000,00
грн., в тому числі:
КФК 110204 «Палаци і будинки культури» КЕКВ 2210 (предмети,
матеріали, обладнання та інвентар) в сумі 198 000,00 грн. (для придбання крісел
для народного дому с.Давидів, с.Черепин);
КФК 150101 КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об’єктів) в сумі
25 000,00 грн. (проектно-кошторисна документація облаштування опалення в НД
с. Старе Село).
2.2. Органам місцевого самоврядування в сумі 950 910,00 грн., в тому числі:
по КФК 250315 «Інші додаткові дотації» КЕКВ 2620 (поточні трансферти
органам державного управління інших рівнів) в сумі 95 000,00 грн., в тому числі:
- Миколаївській сільській раді – 25 000,00 грн.;
- Борщовицькій сільській раді – 35 000,00 грн.;
- Ставчанській сільській раді – 35 000,00 грн.
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по КФК 250380 «Інші субвенції» в сумі 647 349,00 грн., в тому числі:
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 156 000,00 грн., а саме:
- Миколаївській сільській раді – 25 000,00 грн. (на виготовлення
генерального плану с.Городиславичі);
- Сороки-Львівській сільській раді – 131 000,00 грн. (на утримання ДНЗ с.
Муроване).
КЕКВ 3220 (капітальні трансфер ти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 491 349,00 грн., а саме:
-Пустомитівській міській раді – 100 000,00 грн. (на проведення капремонту
комунальних доріг);
- Борщовицькій сільській раді – 281 349,00 грн. (співфінансування по
виконанню робіт об’єкта капітальний ремонт дороги);
- Сороки-Львівській сільській раді – 110 000,00 грн. (на капремонт ДНЗ с.
Муроване).
по КФК 250324 КЕКВ 3220 (капітальні трансфер ти органам державного
управління інших рівнів) в сумі 208 561,00 грн., а саме:
- Пикуловичівській сільській раді – 50 000,00 грн.;
- Оброшинській сільській раді – 60 000,00 грн.;
- Чижиківській сільській раді – 98 561,00 грн. (будівництво вуличного
освітлення в с.Чижиків).
2.3. Пустомитівській районній раді по КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ
2282 (окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів
розвитку) в сумі 60 000,00 грн., а саме:
- 20 000,00 грн. (на виконання Програми підтримки Пустомитівського
районного місцевого осередку ЛОО ВГО «Товариство українських офіцерів» на
2016 рік);
- 40 000,00 грн. (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 виховання молоді, організації літніх таборів для дітей та
юнацтва із елементами військово-медичної підготовки).
2.4. Районній державній адміністрації по КФК 250344 «Субвенція з
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 (поточні трансферти
органам державного управління інших рівнів) в сумі 32 000,00 грн., в тому числі:
- 7 000,00 грн. на виконання «Програми підтримки органів державної
виконавчої влади у Пустомитівському районі на 2016 рік»;
- 25 000,00 грн. на виконання «Програми сприяння діяльності Управління
державної казначейської служби України у Пустомитівському районі Львівської
області на 2016 рік».
2.5.Управлінню соціального захисту населення в сумі 400 000,00 грн., а саме:
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) в сумі 250 000,00 грн.;
по КФК 090412 «Інші видатки» КЕКВ 2730 (інші виплати населенню) в сумі
140 000,00 грн.;
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по КФК 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і
ветеранів» КЕКВ 2610 в сумі 10 000,00 грн.
2.6. Управлінню соціального захисту населення по КФК 091204
«Територіальні центри соціального обслуговування» в сумі 45 000,00 грн., в тому
числі:
КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 37 000,00 грн.;
КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату) – 8 000,0 грн.
2.7. Відділу освіти районної державної адміністрації по КФК 150110 КЕКВ
3142 в сумі 1 000 000,00 грн. (реконструкція Миклашівського НВК).
2.8. Пустомитівському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді на виконання Програми «Стратегія розвитку соціальних послуг для сім’ї,
дітей та молоді у Пустомитівському районі на 2013-2016 р.р.» по КФК 091102
091102 «Програми i заходи центрiв соцiальних служб для сім`ї, дітей та молодi»
КЕКВ 2282 (окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку) в сумі 9 900,00 грн.
3. Внести зміни до показників районного бюджету Пустомитівського району
в межах бюджетних призначень на 2016 рік, а саме:
3.1. Відділу культури районної державної адміністрації, а саме:
Зменшити асигнування:
по КФК 110202 «музеї» КЕКВ 2240 (оплата інших послуг) – 20 000,00 грн.
по КФК 110205 «школи естетичного виховання» КЕКВ 2240 (оплата інших
послуг) – 50 000,00 грн.
по КФК 110502 «інші культурно-освітні заклади» КЕКВ 2240 (оплата інших
послуг) – 50 000,00 грн.
Збільшити асигнування:
по КФК 110204 «палаци і будинки культури, клуби і інші заклади клубного
типу» КЕКВ 2274 (оплата природного газу) – 100 000,00 грн.
по КФК 110205 «школи естетичного виховання» КЕКВ 2210 (предмети,
матеріали, обладнання та інвентар) 20 000,00 грн.
3.2. Відділу освіти районної державної адміністрації, а саме:
Зменшити асигнування:
по КФК 070201 «Загальноосвітні школи» в сумі 1 950 000,00 грн., в т.ч.:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) –
450 000,0 грн.;
КЕКВ 2274 (оплата природного газу) – 1 500 000,0 грн.
по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2111 (заробітна плата)
– 305 400,0 грн.
Збільшити асигнування:
по КФК 070201 «Загальноосвітні школи» в сумі 1 500 000,00 грн., в т.ч.:
КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 1 270 000,0 грн.;
КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату) – 230 000,0 грн.
по КФК 070805 «Групи централізованого господарського обслуговування»
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) –
450 000,0 грн.
по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» в сумі 150 000,00 грн., а саме:
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 50 000,0 грн.;
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних))
– 50 000,0 грн.;
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів
довгострокового користування)
– 50 000,0 грн.
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Зменшити асигнування:
по КФК 070101
КЕКВ 2111 (заробітна плата) — 669 493,70 грн.;
КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату) — 188 831,50 грн.
Збільшити асигнування:
по КФК 150101 КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об’єктів) —
558 325,20 грн.
по КФК 070101 КЕКВ 2274 (оплата природного газу) — 300 000,00 грн.
Зменшити асигнування:
по КФК 070804
КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 128000,00 грн.;
КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату) – 33000,00 грн.;
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 50000,00 грн.;
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних)) – 50000,00 грн.
по КФК 070805
КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 78000,00 грн.;
КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату) – 22000,00 грн.;
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 100000,00 грн.
по КФК 070802
КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 41000,00 грн.;
КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату) – 9000,00 грн.
по КФК 070806
КЕКВ 2111(заробітна плата) – 25000,00 грн.;
КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату) – 5000,00 грн.
по КФК 070101
КЕКВ 2111 (заробітна плата) — 200 000,00 грн.;
КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату) — 44 000,00 грн.
Збільшити асигнування:
по КФК 070201
КЕКВ 2111(заробітна плата) – 644000,00 грн.;
КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату) – 141000,00 грн.
3.3. Збільшити асигнування по КФК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 2620
(поточні трансферти органам державного управління інших рівнів) в сумі
155 400,00 грн. (на утримання ДНЗ с. Муроване), в тому числі:
КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 70 000,00 грн.;
КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату) – 15 400,00 грн.;
КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) – 20 000,00 грн.;
КЕКВ 2274 (оплата природного газу) – 50 000,00 грн.
3.4. Районній державній адміністрації, а саме:
зменшити асигнування по КФК 250344 КЕКВ 3220 – 2340,00 грн.
збільшити асигнування по КФК 250344 КЕКВ 2620 – 2340,00 грн.
3.5. Комунальному підприємству «Соціальні гарантії», а саме:
Зменшити асигнування: по КФК 091214
КЕКВ 2272 (оплата водопостачання та водовідведення) – 2 361,00 грн.;
КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) – 16 639,00 грн.
Збільшити асигнування: по КФК 091214
КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 4 650,00 грн.;
КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату) – 4 350,00 грн.;
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 10 000,0 грн.
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4. Збільшити асигнування по КДК 41036100 «Субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей
загиблих
військовослужбовців,
які
брали
безпосередню
участь
в
антитерористичній операції, а також для інвалідів І – ІІ групи з числа
військовослужбовців, які брали» управління соціального захисту населення по
КФК 150118 «Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій
населення» КЕКВ 3240 (капітальні трансферти населенню) в сумі 1 533 364,47 грн.
5. Збільшити доходну (КДК 41035000) та видаткову частини (КФК 250380
«Інші субвенції») районного бюджету в сумі 312 126,00 грн., за рахунок інших
субвенцій, виділених органами місцевого самоврядування згідно з додатком №3.
Збільшений відповідно до пункту 3 даного рішення розмір видаткової
частини районного бюджету Пустомитівського району на 2016 рік спрямувати
відділу освіти Пустомитівської районної державної адміністрації та
Пустомитівській центральній районній лікарні для фінансування заходів наведених
у додатку №3.
6. Збільшити доходну частину районного бюджету по (КДК 41035000) в сумі
56 000,00 грн. та спрямувати її відділу освіти Пустомитівської районної державної
адміністрації, а саме:
- по загальному фонду КФК 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2240
(оплата послуг (крім комунальних)) в сумі 36 000,00 грн.;
- по спеціальному фонду КФК 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 3110
(придбання обладнання і предметів довгострокового користування) в сумі
20 000,00 грн.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка
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Додаток №3
до рішення районної ради
від 07.12.2016р. №191

Розподіл іншої субвенції, отриманої від органів
місцевого самоврядування
Назва органу
місцевого
самоврядування
Давидівська
сільська рада
(ріш.с/ради № 452
від 28.10.16р.)

Сума
субвенції,
грн.
150 000,00

КЕКВ 2620

КЕКВ 3220

Призначення

150 000,00

0

2

Пасіки-Зубрицька
сільська рада
(ріш.с/ради від
25.11.16р.

50 000,00

0

50 000,00

3

Сокільницька
сільська рада
(ріш.с/ради № 183
від 17.11.16р.)

82 126,00

0

82 126,00

4

Сокільницька
сільська рада
(ріш.с/ради № 127
від 05.07.16р.)

10 000,00

0

10 000,00

5

ГодовицькоБасівська
сільська рада
(ріш.с/ради № 527
від 13.10.16р.)
Всього

20 000,00

0

20 000,00

КФК 070101 КЕКВ
2240 (для
поточного ремонту
павільйонів на
території ДНЗ
с.Давидів)
КФК 080101 КЕКВ
3110 (для закупівлі
парового котла та
установки
хімвоочистки)
КФК 070201
КЕКВ 3132
капремонт,
утеплення фасаду
Сокільницької
ЗОШ I-III ст.
КФК 080300
КЕКВ 3132
капремонт
Сокільницької
АЗПСМ
КФК 070201
КЕКВ 3132
для Басівської
ЗОШ I-III ст.

312 126,00

150 000,00

160 126,00

№
п/п
1

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:

Начальник фінансового управління

Любомир Максим
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Додаток №1
до рішення районної ради
від 07.12.2016р.№191
Поступлення доходів до районного бюджету Пустомитівського району за
січень-листопад місяць 2016 року
тис.грн

1

План на рік

План на січеньлистопад місяць

Факт за
січеньлистопад
місяць

% до плану
на рік

% до плану на
січеньлистопад
місяць

2

3

4

5

6

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

69331,6

97693,8

103878,9

149,8

106,3

30,0
5,0

27,5
5,0

29,3
59,8

97,7
1196,0

106,5
1196,0

2,4

2,2

5,0
2,0

5,0
1,8

15,1
46,4
1,5

928,0
75,0

928,0
83,3

Разом доходів

69376,0

97735,3

104031,0

150,0

106,4

445441,8

499781,8

497746,7

111,7

99,6

Базова дотація

22504,4

20629,1

20629,1

91,7

100,0

Медична субвенція
Субвенція з держ.б-ту місц.б-ту
Освітня субвенція
Субвенція по соціальному захисту
Інші субвенції

68250,9

62075,0

62075,0

91,0

100,0

124005,7
230680,8

113514,7
286304,6
17258,4

113514,7
286969
14558,9

7300,9

24887,0

14668,2

7300,9
522118,7

7874,0
622404,1

4745,4
616445,9

91,5
124,4
#ДЕЛ/0!
200,9
65,0
118,1

100,0
100,2
84,4
58,9
60,3
99,0

Офіційні трансферти

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

в т.ч. власні надходження бюджених устан.
ВСЬОГО ДОХОДІВ
Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:
Начальник фінансового управління

Любомир Максим

Додаток №2
до рішення районної ради
від 07.12.2016р.№191

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

2

план на
вказаний
період

Виконано
за січеньлистопад
2016р.

% викон.
до затв.
бюд-ту

тис.грн.
% викон.
до уточн.
плану

4

5

6

3
1988,6
1988,6

2480,5
2480,5

2408,7
2408,7

2113,1
2113,1

106,3
106,3

85,2
85,2

165432,7
68722,5

170196,9
68817,9
350,0
11540,2
1369,3

155564,5
62432,0
350,0
10834,6
1257,6

134300,0
57212,4

81,2
83,3

78,9
83,1

10024,1
1082,7

95,9
79,1

86,9
79,1

10451,7
1369,3
190,0

190,0

189,5

187,6

98,7

98,7

70,0

125,7

119,2

61,7

88,1

49,1

5200,6

5200,6
1439,7
481,5
1240,4

4779,7
1316,2
461,9
1240,4

4544,8
1188,8
434,0
1115,2

87,4

87,4

1369,2
481,5
500,0

0,0
36,4
223,0

82,6
30,0
89,9

100,0

100,0

93,9

93,8

93,8

93,8

800,0

996,9

996,6

971,8

120,8

97,5

200,0

200,0

184,3

167,3

83,7

83,7

50,0

75,0

75,0

66,9

133,8

89,2

60,0

60,0

60,0

51,0

85,0

85,0

100,0

100,0

50,0
10,0

50,0
10,0

50,0
9,3

50,0

- надвишка по догляду за інвалідом І-ї групи

7,5

75,0

75,0

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

1,1

1,1

1,0

1,0

90,9

90,9

0,0

55,8
55,8
23113,4
225,3
225,3
2207,7
1062,5
108,7
955,0

55,8
55,8
20445,7
215,1
215,1
1805,2
783,8
103,9
857,2

0,0

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

55,8
55,8
25209,6
244,0
244,0
2386,4
1147,9
115,0
1038,0

79,1
97,8
97,8
78,7
68,3
90,3
88,4

100,0
100,0
81,1
88,2
88,2
75,6
68,3
90,3
82,6

-відділ молоді і спорту

60,0

85,5

81,5

60,3

100,5

70,5

8. Послуги з економічної діяльності
9. Матеріальний резерв району

30,0

30,0

30,0

50,0

100,0

100,0

95,0

2,1
100,3

2,1
100,3

2,1

2000,0

6. ЖКГ
водопровідне-каналізаційне господарсво
5. Культура
6. Засоби масової інформації в т.ч.
- преса
7. Фізкультура і спорт
в т.ч.: ДЮСШ
-ФСТ «Колос»
- спортивна школа "Тризуб" "Надія"

11.На проведення виборів
12 Резервний фонд
13. Управлінь. с/г. і продовольства
Транспорт.дорожне господарство
Разом видатків
Інші видатки
Інша додаткова дотація вирівнювання
інша субвенція

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

0,0

93,4

95,0

0,0

1,0
0,0

1000,0

1000,0

1000,0

986,0

98,6

98,6

278043,4

24023,2
306534,8

23942,0
282364,3

366,6
227619,0

47,7

1,5
74,3

599,7

599,7

410,0

3000,0

1449,0

1449,0

1276,3

6875,4

6865,4

5956,2

27,8

216,0

129,6

129,6

0,6

17450,0

15510,0

15510,0

27,8

4332,0

4332,0

4213,8

97,3

0,0

303430,9

267986,9

267837,2

88,3

0,0

132563,2

124700,9

124700,9

94,1

субвенція з дежавного бюджету місцевому
бюджету на провед. виборів
субвенція з дежавного бюджету місцевому
бюджету)
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету)
Видатки за рахунок субвенції державного
бюджету на соц. захист

0,0

0,0

170867,7

143286,0

143136,3

281043,4
8199,1
289242,5

640889,9
64994,9
705884,8

579239,0
63799,6
643038,6

522952,1
41131,5
564083,6

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:
Начальник фінансового управління

Любомир Максим

23,6
42,5

88,1

83,8
186,1

81,6

501,7
195,0

63,3
79,9

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

17 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 192
від “07” грудня 2016р.

Про діяльність голови районної ради у звітному періоді.
Заслухавши та розглянувши на підставі пункту 17) частини 6 статті 55
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 звіт
голови районної ради Г.Гички про її діяльність на займаній посаді за період з
06.11.2015 до 07.12.2016, районна рада
ВИРІШИЛА:
Звіт голови Пустомитівської районної ради Гички Галини Григорівни
прийняти до відома.

Голова районної ради

Галина Гичка

