УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

21 – ша

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 212
від “13” січня 2017р.

Про порядок денний 21-ї позачергової сесії Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 21-ї позачергової сесії:
1. Про визнання повноважень депутата Пустомитівської районної ради
І.Парубія.
2. Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень-грудень 2016 року.
3. Про внесення доповнень до рішення районної ради від 20.12.2016
№198 «Про затвердження цільових програм».
4. Про затвердження 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 в новій
редакції.
5. Про надання матеріальної допомоги І.Дзику, М.Скрут та О.Баран.
6. Про часткове спрямування обсягу вільного залишку коштів районного
бюджету по загальному фонду, що склався станом на 1 січня 2017 року.
7. Про звільнення Пустомитівської районної держадміністрації у 2017
році від сплати експлуатаційних витрат на утримання приміщень, орендованих у
Пустомитівської районної ради.
8. Про надання у 2017 році орендарям приміщень, які перебувають на
балансі відділу освіти районної держадміністрації, пільг з орендної плати та
звільнення їх від сплати експлуатаційних витрат на утримання приміщень.
9. Про введення до штатного розпису Зимноводівської загальноосвітньої
школи №1 0,5 ставки посади медичної сестри.
10. Різне.
Голова районної ради

Галина Гичка
1

Додаток №1
до рішення районної ради
від 13.01.2017р.№213
Поступлення доходів до районного бюджету Пустомитівського району за
січень-грудень місяць 2016 року
тис.грн

1

План на рік

Уточ.план на
січень-грудень
місяць

Факт за
січеньгрудень
місяць

2

3

4

Доходи загального фонду

% до плану % до плану на січеньна рік
грудень місяць

5

6

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

106004,1

117109,2

168,9

110,5

30,0
5,0

30,0
5,0

31,6
59,9

105,3
1198,0

105,3
1198,0

2,4

2,4

5,0
2,0

5,0
2,0

18,9
46,5
1,5

930,0
75,0

930,0
75,0

Разом доходів

69376,0

106048,5

117267,6

169,0

110,6

445441,8

597489,6

596873,9

134,0

99,9

Базова дотація

22504,4

22504,4

22504,4

100,0

100,0

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

68250,9

68577,0

68577,0

100,5

100,0

124005,7
230680,8

124401,6
363955,2
18051,4

124401,6
365253
16137,9

7300,9

25828,9

17254,0

7300,9
522118,7

8653,9
729367,0

5269,6
731395,5

100,3
158,3
#ДЕЛ/0!
236,3
72,2
140,1

100,0
100,4
89,4
66,8
60,9
100,3

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 13.01.2017р.№213

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

% викон.
до затв.
бюд-ту

тис.грн.
% викон.
до уточн.
плану

4

5

6

3
1988,6
1988,6

2593,5
2593,5

2593,5
2593,5

2511,8
2511,8

126,3
126,3

96,8
96,8

165432,7
68722,5

169504,5
68934,0
350,0
12120,1
1361,8

169504,5
68934,0
350,0
12120,1
1361,8

162657,3
64680,2
14,3
11953,3
1269,0

98,3
94,1
114,4
92,7

96,0
93,8
4,1
98,6
93,2

10451,7
1369,3
190,0

207,4

207,4

207,4

109,2

100,0

70,0

125,7

125,7

83,6

119,4

66,5

5200,6

5245,6
1439,7
481,5
1340,3

5235,0
1435,2
480,5
1340,3

100,7

99,8

1369,2
481,5
500,0

5245,6
1439,7
481,5
1340,3

0,0
36,4
268,1

99,7
30,0
100,0

100,0

103,3

103,3

103,2

103,2

99,9

800,0

1321,9

1321,9

1307,0

120,8

98,9

200,0

200,0

200,0

199,3

99,7

99,7

50,0

161,8

161,8

161,8

323,6

100,0

60,0

70,0

70,0

70,0

116,7

100,0
100,0

50,0
10,0

50,0
10,0

50,0

- надвишка по догляду за інвалідом І-ї групи

50,0
10,0

100,0

10,0

100,0

100,0

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

1,1

1,1

1,1

1,0

90,9

90,9

0,0

55,8
55,8
25625,4
244,0
244,0
2386,4
1147,9
115,0
1038,0

55,8
55,8
23736,4
244,0
244,0
2226,7
1003,7
114,7
1033,0

0,0

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

55,8
55,8
25625,4
244,0
244,0
2386,4
1147,9
115,0
1038,0

91,8
110,9
110,9
97,1
87,4
99,7
106,5

100,0
100,0
92,6
100,0
100,0
93,3
87,4
99,7
99,5

-відділ молоді і спорту

60,0

85,5

85,5

75,3

125,5

88,1

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

1000,0

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

Заступник голови районної ради

0,0

1,0
0,0

99,6

99,6

1000,0

996,0

24023,2

15910,5

307067,2

307067,2

285083,4

614,0

614,0

614,0

1644,0

1644,0

1611,3

7453,1

7453,1

7037,4

27,8

216,0

216,0

193,6

0,9

25551,8

25551,8

25455,1

27,8

4366,3

4366,3

4290,2

98,3

0,0

335046,5

335046,5

335036,1

100,0

0,0

137690,5

137690,5

137690,5

100,0

278043,4

3000,0

0,0

197356,0

197356,0

197345,6

281043,4
8199,1
289242,5

681961,0
70459,3
752420,3

681961,0
70459,3
752420,3

659321,1
53590,0
712911,1

Іван Мудрий

Завізовано:

Начальник фінансового управління

95,0

1000,0

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

93,4

24023,2

Інші видатки
Інша додаткова дотація вирівнювання
і
б
інша
субвенція

0,0

Любомир Максим

66,2
47,7

92,8
23,6

53,7

98,0

100,0
234,6

96,7

653,6

76,1

246,5

94,7

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

21 – ша

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 213
від “13” січня 2017р.

Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січеньгрудень 2016 року.
Заслухавши та обговоривши звіт Пустомитівської районної державної
адміністрації про виконання рішення Пустомитівської районної ради від 21
грудня 2015 року №28 "Про районний бюджет Пустомитівського району на
2016 рік" зі змінами, керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України,
п.п.17), 28) частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" та враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 12.01.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт Пустомитівської районної державної адміністрації про виконання
районного бюджету Пустомитівського району за січень-грудень 2016 року
затвердити:
- по доходах – в сумі 731 395,5 тис. грн. згідно з додатком №1;
- по видатках – в сумі 712 911,1 тис. грн. згідно з додатком №2.
2. Інформацію про виконання районного бюджету Пустомитівського
району за січень-грудень 2016 року опублікувати в районному часописі "Голос
народу".
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

21 – ша

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 214
від “13” січня 2017р.

Про внесення доповнень до рішення районної ради від 20.12.2016р.
№ 198 «Про затвердження цільових програм».
Розглянувши проекти цільових галузевих соціально-економічних та
культурних програм (додаються), керуючись підпунктом 16) пункту 1 статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року,
враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій від 12.01.2017 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести доповнення до п.1 рішення районної ради від 20 грудня 2016р.
№198 «Про затвердження цільових програм», а саме:
Доповнити п.п.1.1. п.1. рішення наступними підпунктами:
«1.1.25. Програма щодо виділення коштів на виконання робіт по
поточному, поточному середньому та капітальному ремонтах, виготовлення
проектно-кошторисної документації, експертизи автомобільних доріг
загального користування на території Пустомитівського району на 2017 рік
згідно з додатком №25.
1.1.26. Програма відшкодування витрат за перевезення
окремих
пільгових категорій громадян в Пустомитівському районі на 2017 рік згідно з
додатком №26.
1.1.27. Програма підтримки органів державної виконавчої влади у
Пустомитівському районі на 2017 рік згідно з додатком №27.
1.1.28. Програма енергозбереження для населення Пустомитівщини на
2017-2020 роки згідно з додатком №28.
1.1.29. Програма фінансової підтримки Пустомитівської районної
асоціації місцевих громад «Громади Пустомитівщини» та громадських
організацій Пустомитівського району на 2017-2020 роки згідно з додатком
№29.»
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

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

21 – ша

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 215
від “13” січня 2017р.

Про затвердження 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
в новій редакції.
Керуючись підпунктом 16) пункту 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року, враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій від 12.01.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Викласти в новій редакції 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 військово-медичної підготовки, затверджену
підпунктом 1.1.29 рішення районної ради від 21.12.2015 №30
«Про
затвердження цільових програм на 2016 рік» (з доповненнями, внесеними
рішеннями районної ради від 19.02.2016 №46, від 08.06.2016 №106 та від
07.12.2016 №189), згідно з додатком.
2. Фінансовому управлінню районної держадміністрації (Л.Максим)
здійснювати фінансування вищезгаданої Програми згідно прийнятих рішень
районної ради щодо її фінансування.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків) та
відповідні постійні комісії районної ради (за профілем).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток
до рішення районної ради
від 13.01.2017 №215

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 (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

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,
військовослужбовцям військової служби за контрактом;
придбання паливних дров для учасників бойових дій з числа учасників
АТО, членам сімей загиблих учасників АТО та під час Революції гідності;
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.
забезпечення безкоштовним харчуванням в навчальних та дошкільних
закладах району, крім тих, що входять до складу Давидівської ОТГ, дітей
загиблих під час Революції гідності та в ході проведення АТО, дітей учасників
АТО та дітей, батьки яких є військовослужбовцями військової служби за
контрактом.
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 в 2016 році 1091,00 тис. грн.., в 2017 році -1715,00 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.

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 під час Революції гідності),
-військовослужбовцям
військової
служби за контрактом.
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).

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.

7.

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

Забезпечення безкоштовним харчуванням
в навчальних та дошкільних закладах
району, крім тих, що входять до складу
8. Давидівської ОТГ, дітей загиблих під час
Революції гідності та в ході проведення
АТО, дітей учасників АТО та дітей,
батьки яких є військовослужбовцями
військової служби за контрактом.
Придбання
паливних
дров
для
учасників бойових дій з числа
9.
учасників АТО, членам сімей загиблих
учасників АТО та під час Революції
гідності.
Звільнення дітей загиблих героїв та
учасників
АТО
від
сплати
за
додаткові освітні послуги у районних
державних і комунальних навчальних
дитячоюнацьких
10. закладах,
спортивних
школах,
школах
естетичного виховання та гуртках,
студіях і секціях при дошкільних,
позашкільних і культурно-освітніх
закладах.

2016 – 2017 роки

Сектор молоді та спорту
виконкоми місцевих рад.

райдержадміністрації,

2016 – 2017 роки

Відділ освіти
місцевих рад.

2016– 2017 роки

Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад.

2016 – 2017 роки

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

райдержадміністрації,

виконкоми

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.

13.

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.

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
АТО,
а
також
померлих у
результаті поранення, в організації та
проведенні похорону.

2016 – 2017 роки

Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад.

14.

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).

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.

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.

25.

Збереження історичної пам’яті про земляків – учасників АТО
Створення у музейних, бібліотечних
Відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури
закладах, школах тематичних виставок,
2016-2017 роки
райдержадміністрації, районна рада, виконкоми
експозицій,
у
тому
числі,
місцевих рад.
фотовиставок, присвячених героїзму
майданівців та учасників АТО.

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
місцевих рад.

райдержадміністрації,

виконкоми

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
місцевих рад.

райдержадміністрації,

виконкоми

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

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.

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
населення
райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад.

29.

30.

Організація та проведення літнього
табору для школярів Пустомитівського
району з елементами військової,
патріотичної, медичної та спортивної
підготовки.
Організація
та
проведення
відпочинково-реабілітаційних таборів
для дітей, батьки яких загинули під час
Революції гідності та в АТО, а також
поранених та учасників АТО.

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.

Ініціатор розроблення Програми

Районна рада

2. Розробник Програми

Відділ соціально-економічного розвитку району
(написання проектів) та транскордонного
співробітництва Пустомитівської районної ради

3. Відповідальні виконавці Програми

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.

4. Учасники Програми

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.

5. Терміни реалізації Програми

2016 – 2017 роки

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

районний бюджет, міський, селищний, сільські
бюджети, спонсорські кошти.

7.

8.

8.1

8.2

8.3

8.4

Обсяг фінансових ресурсів

Загальний обсяг фінансових
ресурсів,
необхідних
для
реалізації Програми, районний
бюджет – всього, в т.ч.:
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;
-військовослужбовцям
військової
служби
за
контрактом в розмірі 2000 грн.
Виплата матеріальної допомоги
пораненим учасникам АТО: на
операції,
лікування
та
протезування
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
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)

Розпорядники та
отримувачі коштів

Управління
соціального
захисту
населення
Пустомитівськ
ої районної
держадміністр
ації

Управління
соціального
захисту
населення
Пустомитівськ
ої РДА.

Пустомитівськ
а районна рада

Всього,
з них:
Пустомитівська
районна рада

У межах
бюджетних
призначень на
2016 рік,
тис.грн.

У межах
бюджетних
призначень на
2017 рік,
тис.грн.

1091,00

1715,00

500,00

500,00

-

100,00

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.

100,0

100,00

106,1

200,0

30,5 – придбання
військової форми
(41 комплектів)
45,1 – оплата
чотирьохразовог
о харчування

Віділ освіти
Пустомитівсько
ї РДА

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

Сектор молоді
та спорту
Пустомитівсько
ї РДА,

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

Районний центр
соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді
Пустомитівськи
й РВК
Служба у
справах дітей
Пустомитівсько
ї РДА

-

-

8.5

Забезпечення
безкоштовним
харчуванням в навчальних та
дошкільних закладах району,
крім тих, що входять до складу
Давидівської
ОТГ,
дітей
загиблих під час Революції
гідності та в ході проведення
АТО, дітей учасників АТО та
дітей,
батьки
яких
є
військовослужбовцями
військової
служби
за
контрактом

Відділ освіти
Пустомитівськ
ої РДА

230,0

590,0

8.6

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

Пустомитівськ
а районна рада

54,9

60,0

8.7

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

Управління
соц. захисту
населення
Пустомитівськ
ої РДА

100,0

100,0

Придбання паливних дров для
учасників бойових дій з числа
8.8 учасників АТО, членам сімей
загиблих учасників АТО та під час
Революції гідності

Управління
соц.
захисту
населення
Пустомитівськ
ої РДА

-

65,0

Заступник голови районної ради

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

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

21 – ша

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 216
від “13” січня 2017р.

Про надання матеріальної допомоги І.Дзику, М.Скрут та О.Баран.
Враховуючи викладене в заявах мешканців Пустомитівського району
(додаються), 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 12.01.2017,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати матеріальну допомогу мешканцям Пустомитівського району
за рахунок коштів районного бюджету на 2017 рік, а саме:
- Дзику Ігору Йосиповичу в сумі 30,0 тис. грн., мешканцеві
м.Пустомити, на його лікування;
- Скрут Марії Євгенівні в сумі 50,0 тис. грн., мешканці с.Зимна Вода,
вдові загиблого в АТО Скрут Ростислава Стефановича, на доплату до
придбання житла;
- Баран Ользі Іванівні в сумі 25,0 тис. грн., мешканці с.Миклашів, на
відновлення господарської будівлі після пожежі.
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

21 – ша

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 217
від “13” січня 2017р.
Про часткове спрямування обсягу вільного залишку коштів
районного бюджету по загальному фонду, що склався станом
на 1 січня 2017 року.

На підставі частини 4 статті 14 та частини 7 статті 78 Бюджетного
кодексу України, офіційного висновку фінансового управління Пустомитівської
районної державної адміністрації про обсяги вільного залишку бюджетних
коштів районного бюджету Пустомитівського району станом на 1 січня 2017
року, враховуючи пропозиції Пустомитівської районної державної адміністрації
та висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій від 12.01.2017 року, керуючись частиною 2 статті 43 та
частиною 1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Спрямувати обсяг вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету
по загальному фонду бюджету в сумі 13 762 000,0 грн., а саме:
1.1. Відділу освіти райдержадміністрації в сумі 4 480 000,00 грн., а саме:
ТПКВКМБ 1011200 (070805) КЕКВ 3110 – 900 000,00 грн. (придбання двох
шкільних автобусів);
ТПКВКМБ 1016330 (150110) КЕКВ 3142 – 1 300 000,0 грн. (реконструкція
Миклашівського НВК - 1000,0 тис. грн., реконструкція Ямпільського НВК - 300,0 тис.
грн.);
ТПКВКМБ 1016310 (150101) КЕКВ 3142 – 400 000,0 грн. (реконструкція
басейну ДНЗ - №3);
ТПКВКМБ 1011010 (070101) КЕКВ 2240 – 195 000,0 грн. (поточний ремонт
ДНЗ №3);
ТПКВКМБ 1011200 (070805) КЕКВ 2210 – 195 000,0 грн. (паливно-мастильні
матеріали);
ТПКВКМБ 1011010 (070101) КЕКВ 2210 – 200 000,0 грн. (придбання
предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю);
ТПКВКМБ 1011020 (070201) КЕКВ 2230 – 590 000,0грн. забезпечення
безкоштовним харчуванням в навчальних та дошкільних закладах району дітей
загиблих під час Революції Гідності та в ході проведення АТО, дітей учасників АТО
та дітей, батьки яких є військовослужбовцями військової служби за контрактом;
ТПКВКМБ 1011020 (070201) КЕКВ 3132 – 700 000,0 грн. (капремонт
Ямпільського НВК перехід).
1.2. Відділу культури райдержадміністрації в сумі 3 040 000,0 грн., а саме:

ТПКВКМБ 2414090 (110204) «Палаци і будинки культури, клуби та інші
заклади клубного типу», КЕКВ 2210 – 190 000,0 грн. (закупівля крісел), КЕКВ 3132
(капітальний ремонт інших об`єктів) – 2 250 000,0 грн. (районний НД – 300,0 тис.
грн., НД с.Щирець – 600,0 тис. грн., НД с.Ямпіль – 200,0 тис. грн., НД Підбірці –
150,0 тис. грн., НД с.Наварія – 400,0 тис. грн., НД с.Відники – 300,0 тис. грн., с. Старе
Село НД№2 – 300,0 тис. грн.);
ТПКВКМБ 2416310 (150101) КЕКВ 3142 – 600,00 тис. грн. районний НД опалення).
1.3. Районній державній адміністрації в сумі 4 620 000,0 грн., а саме:
ТПКВКМБ 0318350 (250344) «Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку
регіонів» на виконання «Програми підтримки органів державної виконавчої влади у
Пустомитівському районі на 2017 рік» КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам
державного управління інших рівнів) в сумі 3 427 000,0 грн., КЕКВ 3220 «Капітальні
трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 273 000,0 грн.;
ТПКВКМБ 0316650 (170703) в сумі 620 000,0 грн., а саме:
220 000,0 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 2017 рік;
400 000,0 грн. на виконання Програми енергозбереження для населення
Пустомитівщини на 2017-2020 роки.
300 000,0 на виконання Програми фінансової підтримки Пустомитівської
районної асоціації місцевих громад «Громади Пустомитівщини» та громадських
організацій Пустомитівського району на 2017-2020 роки.
1.4. Управлінню соціального захисту населення в сумі 570 000,0 грн., а саме:
ТПКВКМБ 1513035 (170102) 300 000,00 грн. (на виконання програми
відшкодування витрат за перевезення окремим категоріям громадян пільгового
проїзду в Пустомитівському районі на 2017 рік);
ТПКВКМБ 1513400 (090412) КЕКВ 2730 – 205 000,0 грн., а саме:
- надання матеріальної допомоги Дзику Ігореві Йосиповичу, мешканцеві
м.Пустомити, - 30,0 тис. грн. на лікування;
- надання одноразової матеріальної допомоги Скрут Марії Євгенівні, мешканці
с.Зимна Вода, вдові учасника АТО - 50, 0 тис. грн. на придбання житла;
- надання одноразової матеріальної допомоги Баран Ользі Іванівні в сумі 25,0
тис. грн., мешканці с.Миклашів, на відновлення господарської будівлі після пожежі.
надання
в
2017
році
одноразової
матеріальної
допомоги
військовослужбовцям військової служби за контрактом – 100,0 тис. грн.);
ТПКВКМБ 1513021 (090202) КЕКВ 2730 – 65 000,0 грн. (придбання паливних
дров для учасників бойових дій з числа учасників АТО, членам сімей загиблих
учасників АТО та під час Революції Гідності).
1.5. Фінансовому управлінню Пустомитівської райдержадміністрації
ТПКВКМБ 7518300 (250324) «Субвенція іншим бюджетам на виконання
інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 в сумі 400 000,0 грн. (реконструкція спортзалу
Годовиць-Басівської ЗОШ).
1.6. Пустомитівській районній раді ТПКВКМБ 0110170 в сумі 652,0 тис. грн.,
КЕКВ 2111 – 535,0 тис. грн., КЕКВ 2120 – 117,0 тис. грн.
2. Спрямувати залишок коштів по КДК 41034200 «Медична субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам» в сумі 1 140 500,00 грн., а саме:
ТПКВКМБ 7512010 (080101) КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об`єктів)
– 700000,0 грн. (капітальний ремонт терапевтичного відділення Щирецької міської
лікарні);

ТПКВКМБ 7512150 (080600) КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об`єктів) –
140 500,0 грн. (капремонт ФАПу с.Будьків);
ТПКВКМБ 7512120 (080300) КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об`єктів)
– 300 000,0 грн. (капремонт Чижиківської лікарської амбулаторії ЗПСМ).

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

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

21 – ша

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 218
від “13” січня 2017р.

Про звільнення у 2017 році Пустомитівської районної
державної адміністрації від сплати експлуатаційних витрат
на утримання приміщень, орендованих у Пустомитівської
районної ради.
Розглянувши викладене в листі Пустомитівської районної державної
адміністрації від
10.01.2017 №04\09-59 (додається), керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій від 12.01.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звільнити у 2017 році Пустомитівську районну державну адміністрацію від
сплати експлуатаційних витрат на утримання приміщень, орендованих у
Пустомитівської районної ради.
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

21 – ша

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 219
від “13” січня 2017р.

Про надання у 2017 році орендарям приміщень, які
перебувають на балансі відділу освіти районної
держадміністрації, пільг з орендної плати та звільнення їх від
сплати експлуатаційних витрат на утримання приміщень.
Розглянувши викладене в листі відділу освіти Пустомитівської районної
держадміністрації від 29.12.2016 №1-13/1412 (додається), враховуючи
висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій від 12.01.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звільнити у 2017 році:
1.1.Суб’єкти підприємницької діяльності, які надають послуги з гарячого
харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах району, а також
спортивні товариства та їхні структурні підрозділи, керівників гуртків, секцій
та інших, які проводять заняття з дітьми навчальних закладів району, від
сплати орендної плати.
1.2.Суб’єкти підприємницької діяльності, які надають послуги з гарячого
харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах району, спортивні
товариства та їхні структурні підрозділи, гуртки, які проводять заняття з
дітьми навчальних закладів району, а також Пустомитівський районний
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Службу у справах дітей
Пустомитівської районної державної адміністрації від сплати
експлуатаційних витрат на утримання займаних ними приміщень.
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

21 – ша

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 220
від “13” січня 2017р.

Про введення до штатного розпису Зимноводівської загальноосвітньої
школи №1 0,5 ставки посади медичної сестри.
Розглянувши звернення відділу освіти Пустомитівської районної державної
адміністрації від 11.01.2017 №1-13/30 стосовно введення до штатного розпису
Зимноводівської загальноосвітньої школи №1 0,5 ставки посади медичної сестри,
керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 12.01.2017, районна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Відділу освіти Пустомитівської районної державної адміністрації
(М.Лісна) додатково ввести за рахунок коштів, виділених на утримання закладів
освіти району на 2017 рік, до штатного розпису Зимноводівської
загальноосвітньої школи №1 0,5 ставки посади медичної сестри.
2. Покласти контроль за виконанням рішення на постійну комісію з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

