УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

9 – та

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 74
від “11” квітня 2016р.

Про порядок денний 9-ї позачергової сесії Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 9-ї позачергової сесії:
1. Про спрямування вільного залишку коштів районного бюджету, що
склався станом на 1 січня 2016 року по загальному фонду.
2 Про внесення змін до п.2 рішення районної ради від 29.03.2016 №65
«Про спрямування вільного залишку коштів районного бюджету, що склався
станом на 1 січня 2016 року».
3 Про введення однієї ставки посади інженера-будівельника до штатного
розпису Пустомитівської центральної районної лікарні.
4 Про введення однієї ставки посади інженера-будівельника до штатного
розпису відділу освіти районної держадміністрації.
5.Про внесення змін до рішення районної ради від 19.02.2016 №47 «Про
часткове спрямування обсягу вільного залишку коштів районного бюджету, що
склався станом на 1 січня 2016 року».
6. Різне.
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

9 – та

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 75
від “11” квітня 2016р.
Про спрямування вільного залишку коштів районного бюджету, що
склався станом на 1 січня 2016 року по загальному фонду.
На підставі частини 4 статті 14 та частини 7 статті 78 Бюджетного
кодексу України, враховуючи пропозиції, викладені в листі Пустомитівської
районної державної адміністрації від 08.04.2016р. №04/09-1668, та висновок
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій від 11.04.2016 року, керуючись частиною 2 статті 43 та частиною 1
статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Спрямувати обсяг вільного залишку коштів районного бюджету по
загальному фонду бюджету в сумі 5,0 тис. грн. відділу освіти
райдержадміністрації
по
КФК
150110
«Проведення
невідкладних
відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх
навчальних закладів» КЕКВ 3142 (реконструкція інших об’єктів) - на
реконструкцію даху Щирецької ЗОШ № 1 I-III ступенів 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

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

9 – та

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 76
від “11” квітня 2016р.

Про внесення змін до п.2 рішення районної ради від 29.03.2016
№65 «Про спрямування вільного залишку коштів районного бюджету, що
склався станом на 1 січня 2016 року».
У зв’язку із необхідністю коригування напрямків співфінансування по
лінії ДФРР, враховуючи пропозиції, викладені в листі Пустомитівської
районної державної адміністрації від 08.04.2016р. №04/09-1668, та висновок
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій від 11.04.2016, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до підпункту 2.2 п.2 рішення районної ради від
29.03.2016 №65 «Про спрямування вільного залишку коштів районного
бюджету, що склався станом на 1 січня 2016 року», а саме:
вислів « - Оброшинській сільській раді – 100,0 тис. грн. (Будівництво
пускового комплексу школи в с. Оброшине Пустомитівського району
Львівської області);»
замінити на вислів « - Оброшинській сільській раді – 100,0 тис. грн.
(Будівництво школи в с. Оброшине 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

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

9 – та

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 77
від “11” квітня 2016р.
Про введення однієї ставки посади інженера-будівельника до штатного
розпису Пустомитівської центральної районної лікарні.
Розглянувши лист Пустомитівської районної державної адміністрації від
08.04.2016 року №04\09-1668 стосовно введення однієї ставки посади інженерабудівельника до штатного розпису Пустомитівської центральної районної
лікарні, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 11.04.2016 року, на підставі
пункту 13) частини 1 статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21.05.1997 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Ввести до штатного розпису Пустомитівської центральної районної
лікарні одну ставку посади інженера-будівельника з оплатою праці в межах
затвердженого фонду заробітної плати на 2016 рік.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї,
материнства, дитинства (Ю.Зінько) і з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

9 – та

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 78
від “11” квітня 2016р.
Про введення однієї ставки посади інженера-будівельника до штатного
розпису відділу освіти районної держадміністрації.
Розглянувши лист Пустомитівської районної державної адміністрації від
08.04.2016 року №04\09-1668 стосовно введення однієї ставки посади інженерабудівельника до штатного розпису відділу освіти районної держадміністрації,
враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій від 11.04.2016 року, на підставі пункту 13)
частини 1 статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
від 21.05.1997 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Ввести до штатного розпису відділу освіти районної державної
адміністрації у групу з централізованого господарського обслуговування одну
ставку посади інженера-будівельника з оплатою праці згідно штатного розпису.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження,
інформаційної політики та свободи слова (О.Михальчук) і з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).

Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

9 – та

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 79
від “11” квітня 2016р.

Про внесення змін до рішення районної ради від 19.02.2016 №47 «Про часткове
спрямування обсягу вільного залишку коштів районного бюджету, що склався
станом на 1 січня 2016 року».
Враховуючи викладене в листі відділу освіти районної держадміністрації
від 08.04.2016 №1-13\400, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з
питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 11.04.2016 року, керуючись
частиною 2 статті 43 та частиною 1 статті 59 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення районної ради від 19.02.2016 №47 «Про
часткове спрямування обсягу вільного залишку коштів районного бюджету, що
склався станом на 1 січня 2016 року», а саме:
1.1. У пункті 1.8 рішення по відділу освіти районної держадміністрації
вислів «по КФК 070201«Загальноосвітні школи» КЕКВ 3132 (капітальний
ремонт інших об`єктів) – 69 092,00 грн., а саме:
- капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Лисиничівської ЗОШ І-ІІ
ступенів Пустомитівського району Львівської області.- 2 982,00 грн.;
- капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Ямпільської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Пустомитівського району Львівської області, - 2 556,00 грн.;
- капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Верхньобілківської ЗОШ ІІІІ ступенів Пустомитівського району Львівської області – 2 982,00 грн.;
- капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Звенигородської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Пустомитівського району Львівської області, - 3 834,00 грн.;
- капітальний ремонт (заміна вікон) Пустомитівської ЗОШ №2 І-ІІІ
ступенів Пустомитівського району Львівської області, - 2 982,00 грн.;
- капітальний ремонт по заміні вікон Зимноводівської ЗОШ №1 І-ІІІ
ступенів Пустомитівського району Львівської області, - 2 130,00 грн.;
- капітальний ремонт Старосільської ЗОШ І-ІІІ ст. (заміна вікон)
Пустомитівського району Львівської області. – 2 130,00 грн.;
- капітальний ремонт даху Солонківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Пустомитівського району Львівської області, –3 678,00 грн.;
- капітальний ремонт даху Городиславицької ЗОШ І-ІІ ступенів
Пустомитівського району Львівської області, – 3 678,00 грн.;

- капітальний ремонт даху корпусу №2 Щирецької ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів
Пустомитівського району Львівської області, – 3 678,00 грн.;
- капітальний ремонт Скнилівської ЗОШ І-ІІ ступенів для створення НВК,
- 6 000,00 грн.;
- капітальний ремонт Малечковичівської ЗОШ І ступеня для створення
НВК, – 5 000,00 грн.;
- капітальний ремонт даху над спортзалом Давидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
– 6 890,00 грн.;
- капітальний ремонт по облаштуванню території Ямпільської ЗОШ І-ІІІ
ступенів – 6 894,00 грн.;
- капітальний ремонт по облаштуванню території Підберізцівського НВК ІІІІ ступенів – 5 000,00 грн.;
- капітальний ремонт приміщення для створення НВК в с.Ковирі, 5 000,00 грн.;
- капітальний ремонт даху Пикуловицького НВК І-ІІІ ступенів – 3 678,00
грн.;»
замінити на вислів «по КФК 070201«Загальноосвітні школи» КЕКВ 3132
(капітальний ремонт інших об`єктів) – 69 092,00 грн.».
1.2. У пункті 2 вислів «КЕКВ 3132 (капітальний ремонт) – 1 303 426,59 грн.
(на співфінансування мікропроектів з Львівською обласною радою, а саме:
Ямпільська ЗОШ (заміна вікон та дверей) – 67 916,00грн.;
Верхньобілківська ЗОШ – 46 001,30 грн.;
Звенигородська ЗОШ – 211 467,00 грн.;
Пустомитівська ЗОШ №2 – 86 124,40 грн.;
Зимноводівська ЗОШ №1 – 130 289,30 грн.;
Старосільська ЗОШ – 145 597,40 грн.;
Городиславицька ЗОШ (капітальний ремонт даху) – 376 078,00 грн.;
Щирецька ЗОШ №2 – 239 953,19 грн.»
замінити на вислів «КЕКВ 3132 (капітальний ремонт) – 1 303 426,59 грн.
(на співфінансування мікропроектів з Львівською обласною радою».
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

