УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19 – та

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 206
від “26” грудня 2016р.

Про порядок денний 19-ї позачергової сесії
Пустомитівської районної ради
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 19-ї позачергової сесії районної
ради:
1. Про стан законності на території Пустомитівського району Львівської
області впродовж 11 місяців 2016 року.
2. Про внесення змін до рішення районної ради від 20.12.2016 №201
«Про районний бюджет Пустомитівського району на 2017 рік».
3. Про розподіл субвенції з державного бюджету на соціальноекономічний розвиток.
4.Різне.
Голова районної ради

Галина Гичка

1

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19 – та

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 207
від “26” грудня 2016р.

Про стан законності на території Пустомитівського району
Львівської області впродовж 11 місяців 2016 року.
Заслухавши інформацію керівника Львівської місцевої прокуратури №3
І.Івченка про стан законності на території Пустомитівського району Львівської
області впродовж 11 місяців 2016 року, керуючись підпунктом 36) пункту 1
статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від
21.05.1997 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
Інформацію керівника Львівської місцевої прокуратури №3 Івченка
Ігоря Васильовича про стан законності на території Пустомитівського району
Львівської області впродовж 11 місяців 2016 року прийняти до відома.

Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19 – та

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 208
від “26” грудня 2016р.

Про внесення змін до рішення районної ради від 20.12.2016 №201
«Про районний бюджет Пустомитівського району на 2017 рік».
Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України,
керуючись пунктом 17) частини першої статті 43, статтями 44, 61- 64, 66
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи
висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій від 26.12.2016 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни і доповнення до рішення Пустомитівської районної
ради від 20 грудня 2016 року №201 «Про районний бюджет Пустомитівського
району на 2017 рік», у зв’язку зі зміною міжбюджетних трансфертів, а саме:
У пункті 1
- зменшити доходи районного бюджету у сумі 28511200,00 грн, у тому
числі доходи загального фонду бюджету –28511200,00 грн. згідно з додатком
1 до цього рішення;
- зменшити видатки районного бюджету у сумі 28511200,00 грн, у тому
числі видатки загального фонду бюджету – 28511200,00 грн. згідно з додатком
3 до цього рішення.
2. Давидівській ОТГ виділити іншу субвенцію районному бюджету на
січень-лютий 2017 року для фінансування установ та закладів відділу освіти,
відділу культури Пустомитівської райдержадміністрації та Пустомитівської
центральної районної лікарні згідно з додатком 7.
3. З 1 березня 2017 року передати з районного бюджету на фінансування
з бюджету Давидівської ОТГ бюджетні установи згідно з додатком 8.
4. Додатки 1,3,7,8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток №1
до рішення районної ради
від 26.12.2016р. №208
Доходи районний на 2017 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів
бюджету

1
2
10000000 Податкові надходження

Всього

Загальний
фонд

(грн.)
Спеціальний фонд
в т.ч.
Всього
бюджет
5
6
0,00
0,00

3
-1696000,00

4
-1696000,00

-1696000,00

-1696000,00

0,00

0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

-1696000,00

-1696000,00

0,00

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що
11010100 сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку у вигляді заробітної плати

-1696000,00

-1696000,00

0,00

0,00

-1696000,00
-26815200,00
-26815200,00
-6821900,00
-4241800,00

-1696000,00
-26815200,00
-26815200,00
-6821900,00
-4241800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-2580100,00

-2580100,00

0,00

0,00

-19993300,00

-19993300,00

0,00

0,00

-16912400,00

-16912400,00

0,00

0,00

-9127100,00

-9127100,00

0,00

0,00

1706300,00
2818700,00
1521200,00
-28511200,00

1706300,00
2818700,00
1521200,00
-28511200,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості

РАЗОМ ДОХОДІВ
40000000 Офіційні трансферти
41000000 Від органів державного управління
41020000 Дотації
41020100 Базова дотація
Додаткові дотації з державного бюджету
41020400
місцевим бюджетам
41030000 Субвенції
Освітня субвенція з державного бюджету
41033900
місцевим бюджетам
Медична субвенція з державного бюджету
41034200
місцевим бюджетам
41035000 Інші субвенції від Давидівської ОТГ
41033900 Освітня субвенція від Давидівсько ОТГ
41034200 Медична субвенція від Давидівської ОТГ
ВСЬОГО ДОХОДІВ
Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №3
до рішення районної рад
від 26.12.2016р. №208
РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2017 рік
(грн.)
Код
програмної
Найменування головного розпорядника,
класифікац
Код
Код
відповідального виконавця, бюджетної
ії видатків ТПКВКМБ / ФКВКБ
програми або напряму видатків згідно з
та
ТКВКБМС2
3
типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС
кредитуван
ня
1
2
3
4
Відділ освіти Пустомитівської
1000000
райдержадміністрації
Відділ освіти Пустомитівської
1010000
райдержадміністрації
1011010
1010
0910 Дошкільні заклади освіти

1011020

1020

Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами
0921 (в т.ч. школою – дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

2400000

Відділ з питань з культури і туризму
Пустомитівської райдержадміністрації

2410000

Відділ з питань з культури і туризму
Пустомитівської райдержадміністрації

2414060

4060

2414090

4090

0824 Бібліотеки
Палаци і будинки культури, клуби та інші
0828
заклади клубного типу

7500000

Фінансове управління Пустомитівської
райдержадміністрації

7510000

Фінансове управління Пустомитівської
райдержадміністрації

7512010

2010

7512120

2120

7512150

2150

7512200

2200

Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню
Амбулаторно-поліклінічна допомога
0721
населенню
0725 Первинна медико-санітарна допомога
Служби технічного нагляду за
будівництвом та капітальним ремонтом,
0763 централізовані бухгалтерії, групи
централізованого господарського
обслуговування
Всього
0731

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління

Загальний фонд
з них
Всього

5

видатки
споживання

6

оплата праці

7

комунальні
послуги та
енергоносії
8

Спеціальний фонд
з них
з них
комунал
видатки
видатки
видатки
ьні
Всього споживан оплата
розвитк бюджет
розвитку
послуги
ня
у
розвитку
праці
та
енергоно
9
10
11
12
13
14
15

РАЗОМ

16

-19345900,00

-19345900,00

-14371900,00

-910600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19345900,00

-3507300,00

-3507300,00

-1690800,00

-491400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3507300,00

-15838600,00

-15838600,00

-12681100,00

-419200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-15838600,00

-1250000,00

-1250000,00

-1024600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1250000,00

-350000,00

-350000,00

-286900,00

-350000,00

-900000,00

-900000,00

-737700,00

-900000,00

-7915300,00

-7915300,00

-3226800,00

-3936300,00

-3936300,00

-982200,00

-3806900,00

-3806900,00

-2244600,00

-118300,00

-118300,00

-53800,00

-53800,00

-28511200,00

-28511200,00

-309400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7915300,00

-3936300,00
-234300,00

-3806900,00

-75100,00

-118300,00
-53800,00

-18623300,00

-1220000,00
Іван Мудрий
Любомир Максим

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-28511200,00

Додаток №7
до рішення районної ради
від 26.12.2016р. №208
Розшифровка
іншої субвенції від Давидівської ОТГ на січень-лютий 2017 року
назва установ

сума, грн.

Відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації

1232500,0

Відділу культури Пустомитівської райдержадміністрації

350000,0

Пустомитівська центральна районна лікарня
Всього
Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління

123800,0
1706300,0
Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №8
до рішення районної ради
від 26.12.2016р. №208

Перелік бюджетних установ, фінансування яких передається з районного
бюджету до бюджету Давидівської ОТГ з 1 березня 2017 року
Розпорядник коштів

Бюджетні установи, що передаються на
фінансування до ОТГ

Фінансове управління
1.Давидівська лікарська амбулаторрія ЗПСМ
Пустомитівської районної 2.Чишківська лікарська амбулааторія ЗПСМ
державної адміністрації 3.ФАП с.Кротошино
4.ФАП с. Пасіки-Зубрицькі
5.ФАП с.Черепин
6.ФАП с.Виннички
Відділ освіти
1.Кротошинська ЗОШ І-ІІІ ст.
Пустомитівської районної 2.Пасіки-Зубрицька ЗОШ І-ІІ ст.
державної адміністрації 3.Винничківська ЗОШ І-ІІ ст.
4.Давидівська ЗОШ І-ІІІ ст.
5.Чишківська ЗОШ І-ІІІ ст.
6.Дмитровичівська ЗОШ І ст.
7.Гончарівська ЗОШ І ст.
8.Давидівський ДНЗ
9.Чишківський ДНЗ
Відділ культури
1.Бібліотека с.Давидів
Пустомитівської районної 2.Народний дім с.Давидів
державної адміністрації 3.Народний дім с.Черепин
4.Бібліотека с. Пасіки-Зубрицькі
5.Народний дім с. Пасіки-Зубрицькі
6.Бібліотека с.Кротошино
7.Народний дім с.Кротошино
8.Народний
коллектив
«Ансамбль
бандуристів «Дивоструни»
9.Бібліотека с.Чишки
10.Народний дім с.Чишки
11.Народний
фолькльорний
коллектив
«Гаївка» с.Чишки
12.Народний хор «Родина» с.Чишки
13.Бібліотека с.Виннички
14.Бібліотека с.Дмитровичі
15.Народний дім с.Дмитровичі
Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління

Іван Мудрий
Любомир Максим

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19 – та

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 209
від “26” грудня 2016р.

Про розподіл субвенції з державного бюджету на
соціально-економічний розвиток.
Розглянувши
пропозиції
Пустомитівської
районної
державної
адміністрації №04/10-5233 від 26.12.2016 року, 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. Збільшити доходну частину районного бюджету по (КДК 41034500) в
сумі 698 223,20 грн. та спрямувати її:
- відділу культури районної державної адміністрації в сумі 500 000,00 грн.
по КФК 110204 «палаци і будинки культури, клуби і інші заклади клубного
типу» КЕКВ 3132 (капітальний ремонт) на капітальний ремонт будівлі
Народного дому в с.Підбірці Пустомитівського району Львівської області;
- відділу освіти Пустомитівської районної державної адміністрації в сумі
198 223,20 грн. по КФК 150110 «Проведення невідкладних відновлювальних
робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів»
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об`єктів) на реконструкцію
ЗОШ №1 на вул. Мазепи, 2 в с.Зимна Вода, Пустомитівського району,
Львівської області.
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

