УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22 – га

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 221
від “31” січня 2017р.

Про порядок денний 22-ї позачергової сесії Пустомитівської районної
ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 22-ї позачергової сесії:
1.Про внесення змін до показників районного бюджету
Пустомитівського району на 2017 рік.
2.Про надання одноразових матеріальних допомог мешканцям
Пустомитівського району.
3.Про затвердження Програми 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 в новій редакції.
4.Про часткове спрямування обсягу вільного залишку коштів
районного бюджету по загальному фонду, що склався станом на 1 січня 2017
року.
5.Про встановлення у 2017 році плати та надання пільг за харчування
дітей у дошкільних навчальних закладах Пустомитівського району.
6.Про призначення В.Юзькевича директором Комунального
підприємства «Архітектурно-планувальне бюро» Пустомитівської районної
ради.
7.Про увільнення В.Шила від виконання обов’язків директора
Комунального
підприємства
«Архітектурно-планувальне
бюро»
Пустомитівської районної ради.
8.Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства
«Архітектурно-планувальне бюро» Пустомитівської районної ради.
9.Про введення І.Парубія до складу постійної комісії районної ради з
питань використання землі та регулювання земельних ресурсів.
10.Про внесення змін до складу тендерного комітету Пустомитівської
районної ради.
11. Різне.
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22 – га

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 222
від “31” січня 2017р.

Про внесення змін до показників районного бюджету
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
пропозиції Пустомитівської районної державної адміністрації та висновок
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій від 31.01.2017 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до показників районного бюджету Пустомитівського
району в межах бюджетних призначень на 2017 рік, перерозподіливши
асигнування по галузі охорони здоров’я, згідно з додатком.
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

2
Додаток
до рішення районної ради
від 31.01.2017р. №222

Перерозподіл асигнуваннь по Пустомитівській центральній районній
лікарні на 2017 рік
(грн)
Код програмної
класифікації видатків
та кредитування
(КПКВК)
7512010

7512120

КЕКВ/ККК

Усього на рік, у т.ч.
Загальний фонд

2000
2100
2110
2111
2120
2200
2210
2220
2230
2240
2250
2270
2271
2272
2273
2274
2280
2282
2700
2710
2730
2800
3000
3100
3110
3200
3210
2000
2100
2110
2111
2120
2200
2210
2220
2230
2240
2250
2270
2271
2272
2273
2274
2280
2282

0,00
-30 368 800,00
-24 875 400,00
-24 875 400,00
-5 493 400,00
32 061 800,00
-2 000 000,00
-8 752 800,00
-2 300 000,00
-1 200 000,00
-46 300,00
-4 500 800,00
0,00
-204 400,00
-1 492 500,00
-2 803 900,00
50 861 700,00
50 861 700,00
-1 683 000,00
-183 000,00
-1 500 000,00
-10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-22 902 100,00
-18 772 200,00
-18 772 200,00
-4 129 900,00
22 905 100,00
-1 500 000,00
-1 902 700,00
-40 000,00
-845 500,00
-50 000,00
-2 048 600,00
-125 000,00
-35 100,00
-400 900,00
-1 487 600,00
29 291 900,00
29 291 900,00

Разом на рік

Спеціальний фонд
0,00
-719 800,00
-590 000,00
-590 000,00
-129 800,00
722 800,00
-93 300,00
-82 000,00
0,00
-15 800,00
-2 600,00
-54 100,00
-21 000,00
-4 300,00
-8 800,00
-20 000,00
970 600,00
970 600,00
0,00
0,00
0,00
-3 000,00
0,00
-8 000,00
-8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-31 088 600,00
-25 465 400,00
-25 465 400,00
-5 623 200,00
32 784 600,00
-2 093 300,00
-8 834 800,00
-2 300 000,00
-1 215 800,00
-48 900,00
-4 554 900,00
-21 000,00
-208 700,00
-1 501 300,00
-2 823 900,00
51 832 300,00
51 832 300,00
-1 683 000,00
-183 000,00
-1 500 000,00
-13 000,00
0,00
-8 000,00
-8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
-22 902 100,00
-18 772 200,00
-18 772 200,00
-4 129 900,00
22 905 100,00
-1 500 000,00
-1 902 700,00
-40 000,00
-845 500,00
-50 000,00
-2 048 600,00
-125 000,00
-35 100,00
-400 900,00
-1 487 600,00
29 291 900,00
29 291 900,00

3
7512150

7512200

7512220

2800
2000
2100
2110
2111
2120
2200
2210
2220
2240
2250
2270
2272
2273
2274
2280
2282
2800
2000
2100
2110
2111
2120
2200
2210
2240
2270
2272
2273
2274
2280
2282
2000
2200
2280
2282
2700
2730

-3 000,00
0,00
-3 687 000,00
-2 860 000,00
-2 860 000,00
-827 000,00
3 687 300,00
-280 000,00
-309 500,00
-200 000,00
-3 000,00
-1 046 400,00
-1 000,00
-233 200,00
-812 200,00
5 526 200,00
5 526 200,00
-300,00
0,00
-1 176 200,00
-964 100,00
-964 100,00
-212 100,00
1 176 200,00
-20 000,00
-15 000,00
-64 000,00
-2 900,00
-19 700,00
-41 400,00
1 275 200,00
1 275 200,00
0,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
-300 000,00
-300 000,00

Заступник голови районної ради

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

Іван Мудрий

Завізовано:

Заступник начальника фінансового управління

-3 000,00
0,00
-3 687 000,00
-2 860 000,00
-2 860 000,00
-827 000,00
3 687 300,00
-280 000,00
-309 500,00
-200 000,00
-3 000,00
-1 046 400,00
-1 000,00
-233 200,00
-812 200,00
5 526 200,00
5 526 200,00
-300,00
0,00
-1 176 200,00
-964 100,00
-964 100,00
-212 100,00
1 176 200,00
-20 000,00
-15 000,00
-64 000,00
-2 900,00
-19 700,00
-41 400,00
1 275 200,00
1 275 200,00
0,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
-300 000,00
-300 000,00

Анна Хіч

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22 – га

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 223
від “31” січня 2017р.

Про надання одноразових матеріальних допомог мешканцям
Пустомитівського району.
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 31.01.2017,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати матеріальну допомогу мешканцям Пустомитівського району
за рахунок коштів районного бюджету на 2017 рік, а саме:
- Кончевич Світлані Леонідівні в сумі 70,0 тис. грн., мешканці
с.Семенівка, вдові загиблого в АТО Кончевича Тараса Григоровича, на
придбання житла;
- Скрут Марії Євгенівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с.Зимна Вода,
вдові загиблого в АТО Скрут Ростислава Стефановича, на доплату до
придбання житла;
- Ільків Ользі Володимирівні в сумі 30,0 тис. грн., мешканці смт.
Щирець, вдові загиблого Героя Небесної Сотні Ільківа Богдана Івановича, на
ремонт житла.
- Фоміній Галині Олегівні в сумі 25,0 тис. грн., мешканці с.Оброшино,
на лікування.
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

22 – га

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 224
від “31” січня 2017р.

Про затвердження Програми 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
в новій редакції.
Враховуючи викладене в листі Пустомитівської районної державної
адміністрації від 31.01.2017 №04/10-272, 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 31.01.2017 року районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Викласти в новій редакції Програму 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, затверджену рішенням районної ради від 13.01.2017 №214 «Про внесення
доповнень до рішення районної ради від 20.12.2016 №198 «Про затвердження
цільових програм», 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).

Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток
до рішення районної ради
від 31.01.2017 №224
Програма щодо виділення коштів на виконання робіт по поточному,
поточному середньому та капітальному ремонтах, виготовлення проектнокошторисної документації, експертизи автомобільних доріг загального
користування на території Пустомитівського району на 2017 рік
(в новій редакції).
Вступ
Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної
системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і сільського господарства,
соціальний розвиток території. Крім того, забезпечується рівномірний наземний доступ
у різні місця району, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування
товарів із належною ефективністю. Від стану автомобільних доріг залежать витрати на
перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та
темпи розвитку економіки загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи
розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем
фінансування галузі дорожнього господарства.
Однак, на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства району свідчить про
значні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт
порівняно з нормативними потребами. Програма щодо виділення коштів на виконання
робіт по поточному, поточному середньому та капітальному ремонтах, виготовлення
проектно-кошторисної документації, експертизи автомобільних доріг загального
користування на території Пустомитівського району на 2017 рік розроблена з
врахуванням необхідності здійснення реформування державного управління
автомобільними дорогами загального користування у наступному періоді та відповідно
до рішення сесії Львівської обласної ради «Про обласний бюджет Львівської області на
2017 рік» від 22 грудня 2016 р. №320.
1. Мета Програми
Покращення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг,
забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення рівня їх
капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни, підвищення швидкості,
економічності, комфортності та безпечності перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом.
2. Основні завдання та напрями Програми
- збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування з
доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;
- забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального
користування;
- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у сільській місцевості;
- підвищення рівня інвестиційної привабливості та туристичних зв’язків.
3. Очікувані результати виконання Програми
- збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі
автомобільних доріг загального користування району;
- проведення ремонту автомобільних доріг загального користування.
Насамперед, на підходах до великих населених пунктів, дорогах із найвищою
інтенсивністю руху;
- приведення у відповідність із сучасними стандартами автомобільних доріг з
відповідною дорожньою інфраструктурою за напрямками міжнародних транспортних
коридорів;

- підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності
перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- сприяння безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури.
4. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми
Джерелами фінансування Програми є фінансові ресурси, що передбачені
Законом України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» та
Бюджетним кодексом України, інші джерела фінансування, не заборонені чинним
законодавством.
Потреба в коштах на співфінансування робіт з поточного, поточного
середнього, капітального ремонту, проведення експертизи та проектно-вишукувальних
робіт автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території
Пустомитівського району на 2017 рік наведена в таблицях №1, №2 до Програми.
5. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координатором реалізації Програми є відділ економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі Пустомитівської районної державної адміністрації.
Таблиця №1
Потреба в коштах на проведення робіт з поточного середнього ремонту, експертизи
та проектно-вишукувальних робіт автомобільних доріг загального користування
місцевого значення у Пустомитівському районі на 2017 рік

№
з/п

Індекс
дороги

1
2
3
4
5
6
7
8

С141214
С141258
С141251
С141261
С141204
С141223
С141248
С141227

9

С141219

10
11
12
13
14
15
16

С141262
С141216
С141210
С141233
С141246
С141250
С141252

17

С141263

Сума
співфінансування,
тис. грн.
5,0
Щирець - Красів км 0+000 - км 5+200
5,0
Милошевичі - Хоросно
5,0
Поршна - Підсадки
5,0
Лани - Попеляни - Черкаси
5,0
Львів - Сокільники
5,0
Сокільники - Західний обхід м.Львова
5,0
Малечковичі - Нагоряни
5,0
Ставчани - Щирець км 6+000 - 9+900
Загір`я - Суха Долина (Київ - Чоп) км 0+000 км
5,0
2+500
5,0
Раковець - Липники км 0+000 км 2+500
5,0
Винники - Чишки
5,0
Муроване - Новий Яричів
5,0
(Львів-Тернопіль)-Підберізці (ремонт 1,1 км)
5,0
Дібрівки-Ставчани (ремонт 1,6 км)
5,0
(Давидів-Товщів-Бібрка)-Черепин (ремонт 1 км)
5,0
Жирівка-Вовків (ремонт 1 км)
(Львів-Пустомити-Меденичі)-Семенівка (ремонт
5,0
1,6 км)
РАЗОМ
85,0
Назва автомобільної дороги

Таблиця №2
Потреба в коштах на виконання робіт з капітального ремонту, експертизи та
проектно-вишукувальних робіт автомобільних доріг загального користування місцевого
значення на території Пустомитівського району на 2017 рік

№
з/п
1
2

Індекс
дороги
С141203
С141115

Назва автомобільної дороги
Львів - Сухоріччя, км 11+900 - км 16+700
Вільховець - Гута км 3+100 - 4+100

Сума
співфінансування,
тис. грн.
10,0
10,0

3

С141212

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

С141213
С141255
С141245
С141225
С141221
С141227
С141247
С141242
С141243
С141244
С141261
С141227

16
17
18
19
20
21

С141215
С141233
С141250
С141240
С141254
С141260

Давидів - Товщів - Бібрка км 10+000 - 11+900, км
14+000 -16+000
Щирець - Вербіж, км 1+400 - км 7+400
Старе Село - Будьків, км 0+000 - км 3+100
Борщовичі - Н.Білка, км 0+000 - км 2+500
Виннички - Давидів, км 0+520 - км 4+300
Верхня Білка - Острів, 0+000 - км 2+000
Ставчани - Щирець, км 10+500 - км 16+800
Гаї - Звенигород, км 0+000 - км 2+000
(Київ-Чоп) - Гаї - Острів, км 4+800 - км 14+800
Кам`янопіль - (Київ-Чоп), км 0+000 – км 1+200
Гаї - Підсоснів, км 0+000 - км 6+500
Лани - Попеляни - Черкаси, км 0+000 - км 1+100
Ставчани - Щирець, км 0+000 - км 1+500; км 9+900 - км
10+500
Наварія - Милятичі, км 7+000 - км 8+350
(Львів-Тернопіль)-Підберізці (ремонт 0,9 км)
(Давидів-Товщів-Бібрка)-Черепин (ремонт 1 км)
Ков`ярі-(Київ-Чоп) (ремонт 1 км)
Загір`я-Грабник (ремонт 1,8 км)
(Давидів-Товщів-Бібрка)-Селисько (ремонт 1 км)
РАЗОМ

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
20,0
10,0
20,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
230,0

Паспорт
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
1. Підстава для розроблення Програми

2. Розробник Програми
3. Виконавець Програми

рішення сесії Львівської обласної ради
«Про обласний бюджет Львівської
області на 2017 рік» від 22 грудня
2016 р. №320
Пустомитівська райдержадміністрація
Служба автомобільних доріг у
Львівській області

4. Термін реалізації Програми

2017 рік

5. Прогнозні обсяги та джерела

Районний бюджет 315,0 тис. грн.

фінансування, тис. грн.
Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:
Начальник відділу економічного
розвитку, інфраструктури
і торгівлі Пустомитівської
районної державної адміністрації

Олена Лохманюк

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22 – га

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 225
від “31” 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, пропозицій Пустомитівської районної державної адміністрації
по розподілу коштів районного бюджету Пустомитівського району станом на 1
січня 2017 року та висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій від 31.01.2017 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 240 000,0 грн., а саме:
1.1. Районній державній адміністрації ТПКВКМБ 0316650 (170703) в сумі
95 000,0 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;
1.2. Управлінню соціального захисту населення ТПКВКМБ 1513400
(090412) КЕКВ 2730 в сумі 145 000,0 грн., а саме:
- Кончевич Світлані Леонідівні в сумі 70,0 тис. грн., мешканці
с.Семенівка, вдові загиблого в АТО Кончевича Тараса Григоровича, на
придбання житла;
- Скрут Марії Євгенівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці с.Зимна Вода,
вдові загиблого в АТО Скрут Ростислава Стефановича, на доплату до
придбання житла;
- Ільків Ользі Володимирівні в сумі 30,0 тис. грн., мешканці смт.
Щирець, вдові загиблого Героя Небесної Сотні Ільківа Богдана Івановича, на
ремонт житла.
- Фоміній Галині Олегівні в сумі 25,0 тис. грн., мешканці с.Оброшино, на
лікування.
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

22 – га

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 226
від “31” січня 2017р.

Про встановлення у 2017 році плати та надання пільг за харчування
дітей у дошкільних навчальних закладах Пустомитівського району.
Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 35 Закону
України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911-VIII, постанови Кабінету
Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності
дошкільних та інтернатних навчальних закладів» ( зі змінами та доповненнями
від 18.01.2016), Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у
державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №
667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 за № 953/7241
(зі змінами і доповненнями), враховуючи висновок постійної комісії районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 31.01.2017, районна
рада
ВИРІШИЛА:

1. У дошкільних навчальних закладах Пустомитівського району в 2017 році:
1.1. Затвердити плату за харчування дітей в розмірі, що становить не менше
60 відсотків у міській місцевості та не менше 40 відсотків у сільській місцевості
від вартості харчування на день.
1.2. Зменшити розмір плати за харчування на 50 відсотків для батьків, у
сім'ях яких є троє і більше дітей.
1.3. Звільнити від плати за харчування:
1.3.1. Батьків або осіб, що їх замінюють із сімей, які отримують допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям;
1.3.2. Батьків або осіб, які їх замінюють, у сім’ях яких сукупний дохід на
кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення
прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який
встановлюється
законом про Державний бюджет України на 2017 рік для визначення права на
звільнення від сплати за харчування дитини в дошкільних навчальних закладах
району.
1.3.3. Сім’ї, в яких виховуються:
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- діти з інвалідністю.
- діти, батьки яких загинули в АТО та під час Революції Гідності, діти
учасників АТО та військовослужбовців військової служби за контрактом;

- діти, які перебувають у спеціальних групах для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку (2 групи в ДНЗ №3
м.Пустомити, 2 групи в ДНЗ с.Лапаївка).
2. Покласти контроль за виконанням рішення на постійну комісію з питань
освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження, інформаційної
політики та свободи слова (О.Михальчук) та з питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22 – га

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 227
від “31” січня 2017р.

Про призначення В.Юзькевича директором Комунального підприємства
«Архітектурно-планувальне бюро» Пустомитівської районної ради.
Розглянувши викладене в протоколі конкурсної комісії від 26.01.2017 №2,
заяву В.Юзькевича від 27.01.2017, керуючись підпунктом 20) пункту 1 статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997,
відповідно до підпункту 4.1 Статуту Комунального підприємства
«Архітектурно-планувальне бюро» Пустомитівської районної ради, враховуючи
висновок постійної комісії районної ради з питань містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку від 27.01.2017,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Призначити з 01.02.2017 Юзькевича Василя Михайловича директором
Комунального
підприємства
«Архітектурно-планувальне
бюро»
Пустомитівської районної ради.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, транспорту та зв’язку (О.Фар’ян).

Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22 – га

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 228
від “31” січня 2017р.

Про увільнення В.Шила від виконання обов’язків директора
Комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро»
Пустомитівської районної ради.
Керуючись підпунктом 20) пункту 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, відповідно до підпункту 4.4
Статуту Комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро»
Пустомитівської районної ради, у зв’язку з заміщенням вакантної посади
директора Комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро»,
враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку від
27.01.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Увільнити Шила Володимира Петровича з 31.01.2017 від виконання
обов’язків директора Комунального підприємства «Архітектурно-планувальне
бюро» Пустомитівської районної ради.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, транспорту та зв’язку (О.Фар’ян).

Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22 – га

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 229
від “31” січня 2017р.

Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства «Архітектурнопланувальне бюро» Пустомитівської районної ради.
Розглянувши
зміни
до
Статуту
Комунального
підприємства
«Архітектурно-планувальне бюро» Пустомитівської районної ради, керуючись
ст. 78 Господарського кодексу України, ст. ст. 26, 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення районної ради від
07.10.2016 №166 «Про затвердження Статуту Комунального підприємства
«Архітектурно-планувальне бюро» в новій редакції», висновок постійної
комісії районної ради з питань містобудування, архітектури, житловокомунального господарства, транспорту та зв’язку від 27.01.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Статуту Комунального підприємства «Архітектурнопланувальне бюро» Пустомитівської районної ради та затвердити його в новій
редакції, згідно з додатком.
2.Уповноважити директора Юзькевича Василя Михайловича провести
відповідні заходи щодо реєстрації нової редакції Статуту підприємства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку (О.Фар’ян).
Голова районної ради

Галина Гичка
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Додаток
до рішення районної ради
від 31.01. 2017 №229

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО»
ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
нова редакція

м. Пустомити
2017 рік
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Стаття 1.
Загальні положення
1.1. Комунальне підприємство «Архітектурно - планувальне бюро»
Пустомитівської районної ради (надалі – Підприємство), створене відповідно до
рішення Пустомитівської районної ради від 11 січня 2002 року № 293 «Про створення
комунального підприємства «Архітектурно - планувальне бюро» Пустомитівської
районної ради. Засновник (Власник) Підприємства – Пустомитівська районна рада
Львівської області, код ЄДРПОУ 04056374.
Стаття 2.
Найменування підприємства
2.1. Повне найменування Підприємства українською мовою – Комунальне
підприємство ««Архітектурно - планувальне бюро» Пустомитівської районної
ради».
2.2. Скорочене найменування Підприємства українською мовою – КП
«Архітектурно - планувальне бюро» Пустомитівської районної ради .
Адреса Підприємства: Львівська область, Пустомитівський район, м.Пустомити,
вул.Грушевського, 11, 81100.
Стаття 3.
Мета і предмет діяльності підприємства
3.1. Метою діяльності Підприємства є задоволення потреб у галузі містобудування
архітектури та земельних відносин, інших роботах та послугах з метою отримання
прибутку, забезпечення соціальних та економічних потреб.
3.2. Предметом діяльності Підприємства є:
- консультування у галузі містобудування архітектури та земельних відносин, на
попередніх стадіях проектування;
- архітектурно-проектні роботи: проектування будівель та споруд, включаючи
виготовлення робочих креслень, нагляд за будівництвом (діяльність генеральних
підрядників:
замовлення
проекту,
розроблення
проектно-кошторисної
документації, укладання договорів на будівельні роботи, контроль виконання,
здавання об'єктів "під ключ"), розроблення містобудівної документації,
включаючи ландшафтне проектування садів, парків, спортивних споруд тощо;
- проектування виробничих будівель та споруд, включаючи розміщення машин та
устаткування;
- проектування,
управління
проектами,
інженерно-технічну
діяльність:
проектування інженерних споруд, включаючи гідротехнічні споруди,
проектування руху транспортних потоків, розроблення та реалізацію проектів у
галузі
електротехніки,
електроніки,
гірництва,
хімічної
технології,
машинобудування, промислового будівництва та системотехніки, техніки безпеки
тощо;
- розроблення проектів у галузі кондиціонування повітря, холодильної техніки,
санітарної техніки та систем контролю за забрудненням навколишнього
середовища, будівельної акустики тощо;
- діяльність технічних консультантів;
- інші послуги в галузі проектно-конструкторських робіт;
- геодезичну дослідницьку діяльність: дослідження земної поверхні, дослідження
верхніх шарів земної кори, картографічну діяльність, діяльність, пов'язану з
розмежуванням земельних ділянок та складанням земельного кадастру,
підготовленням космічної інформації, включаючи аерофотозйомку, розвідувальні
та вишукувальні роботи в галузі промисловості та будівництва;
- розроблення проектної землевпорядної документації;
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-

оренда автомобілів
У випадку, якщо для здійснення деяких видів діяльності, передбачених п. 3.2,
необхідно наявність спеціального дозволу (ліцензії кваліфікаційних сертифікатік),
Підприємство отримує його в порядку, визначеному чинним законодавством України.
3.3. Підприємство може здійснювати і інші види діяльності, що не заборонені
чинним законодавством України
Стаття 4
Статутний капітал Підприємства
4.1. Статутний капітал КП «Архітектурно - планувальне бюро» Пустомитівської
районної ради становить – 150 000,00 грн. (Сто п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.).
Статутний капітал підприємства формується із вартості майна та коштів, які
передаються Засновником Підприємству в господарське відання.
4.2. Статутним капіталом Підприємства можуть бути будинки, споруди,
обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею,
водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також
інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності),
кошти, в тому числі в іноземній валюті. Підприємство, використовуючи право
господарського відання, володіє, користується та розпоряджається закріпленим за ним
майном за своїм розсудом, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім
належним йому на праві господарського відання майном.
4.3. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінений за рішенням
Засновника.
Стаття 5.
Юридичний статус підприємства
5.1. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та
ідентифікаційним кодом, штампи, бланки зі своїм найменуванням. Права і обов'язки
юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
5.2. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією і законами України,
постановами Верховної ради України, указами та розпорядженнями Президента
України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України.
Іншими законодавчими та нормативними актами, рішеннями Власника та його
виконавчих органів, розпорядженнями голови Пустомитівської районної ради та цим
Статутом.
5.3. Підприємство здійснює свою діяльність на засадах господарської
самостійності, госпрозрахунку, має самостійний баланс, рахунки в установах банку,
печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом.
5.4. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших
об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах тільки за рішенням Власника.
5.5. Підприємство має право здійснювати інвестиційні проекти, укладати угоди,
набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, виступати
позивачем та відповідачем у суді.
5.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах
належного йому майна згідно з чинним законодавством.
5.7. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, а
Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.
5.8. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів місцевого
самоврядування, підлягають відшкодуванню добровільно або за рішенням суду.
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Стаття 6.
Майнові кошти
6.1. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади
Пустомитівського району і закріпленого за ним Власником на праві господарського
відання.
Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується і
розпоряджається майном, закріпленим за ним Засновником чи уповноваженим органом,
з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою
Засновника у випадках, передбачених цим Статутом та іншими законами.
6.2. Джерелами формування майна Підприємства є:
- майно, передане йому Засновником;
- доходи, одержані від реалізації продукції, надання послуг, виконання робіт, а
також від інших видів господарської діяльності;
- кредити банків та інших кредиторів;
- доходи від цінних паперів;
- капітальні вкладення, компенсації з бюджетів;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і
громадян;
- майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян в
установленому законом порядку;
- інші джерела, передбачені законодавством України.
6.3. Підприємство має право тільки з дозволу Засновника безоплатно передавати
належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, передавати майно в
заставу, відчужувати майнові об'єкти, що належать до основних фондів, у тому числі
будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, а також списувати з балансу в
установленому порядку майно, що належить до основних фондів.
Стаття 7.
Права і обов’язки підприємства
7.1. Підприємство має право:
7.1.1. Самостійно планувати свою діяльність і визначати основні напрямки свого
розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги та необхідності
забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства, підвищення доходів.
7.1.2. Виконувати роботи, надавати послуги, реалізовувати свою продукцію за
цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, виходячи з
умов економічної їх доцільності.
Надання профільних послуг здійснюється за регульованими цінами і тарифами.
7.1.3. Створювати філіали, представництва, відділення та інші відокремлені
підрозділи з правом відкриття рахунків в установах банків і затверджувати положення
про них за погодженням з Власником.
7.1.4. Придбати цінні папери юридичних осіб України та інших держав.
7.1.5. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України для
підприємств.
7.2. На Підприємство покладаються такі обов’язки:
7.2.1. Забезпечення своєчасної сплати податків та інших відрахувань до державного
та місцевого бюджетів згідно з чинним законодавством.
7.2.2..Створення належних умов для високопродуктивної праці своїх працівників,
забезпечення додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил і
норм з охорони праці.
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7.2.3. Здійснення заходів з метою підвищення матеріальної зацікавленості
працівників, забезпечення економного і раціонального використання фонду оплати
праці, своєчасних розрахунків з працівниками Підприємства.
7.2.4. Виконання норм і вимог щодо охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки.
Стаття 8.
Управління підприємством і самоврядування трудового колективу
8. Управління підприємством
8.1. Підприємство на контрактній основі очолює директор, який призначається на
посаду та звільняється з посади за рішенням Пустомитівської районної ради на підставі
результатів конкурсу. За розпорядженням голови районної ради здійснюється виплата
директору матеріальної допомоги, премій, доплат та інших видів заохочень визначених
чинним законодавством України та колективним договором Підприємства, а також
накладення на нього дисциплінарних стягнень. Директор Підприємства несе повну
відповідальність за стан та діяльність Підприємства.
8.2. Призначення Директора на посаду відбувається шляхом укладання з ним
контракту. Контракт укладається головою Пустомитівської районної ради.
Підприємство за погодженням з Пустомитівською районною радою визначає
структуру управління і встановлює штатний розпис.
8.3. Умови контракту з Директором Підприємства передбачають:
8.3.1 термін дії контракту;
8.3.2 права та обов’язки сторін;
8.3.3 відповідальність керівника перед Засновником;
8.3.4 умови оплати праці та компенсації;
8.3.5 умови звільнення з посади та гарантії.
8.4. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства
за винятком тих, що віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування, органів
державної влади, а також інших органів управління даного Підприємства.
8.5. Директор Підприємства:
8.5.1 Несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;
8.5.2. Здійснює поточне (оперативне) управління Підприємством, самостійно
вирішує питання діяльності підприємства за винятком питань, що віднесені
законодавством та статутом до компетенції Засновника.
8.5.3. Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених
цим Статутом, а також звіти про їх виконання.
8.5.4. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його
інтереси у судах, вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах,
органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства.
8.5.5. Видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки.
8.5.6. Самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, видає накази,
обов'язкові для всіх робітників Підприємства.
8.5.7. За погодженням з Засновником визначає свою організаційну структуру,
встановлює чисельність працівників і штатний розпис.
8.5.8. Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розпису та трудового
законодавства України.
8.5.9. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до
правил внутрішнього трудового розпорядку.
8.5.10. Обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам розміри
тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і
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доплат на умовах визначених чинним законодавством України та колективним
договором.
8.5.11. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності
Підприємства.
8.5.12. Забезпечує дотримання Правил охорони праці та техніки безпеки.
8.5.13. Забезпечує виконання поточних та перспективних планів по ремонту і
експлуатації основних фондів.
8.5.14. Розпоряджається коштами та управляє майном Підприємства в порядку
визначеному законодавством України та цим Статутом.
8.5.15. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів,
організацію податкового, бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів
здійснення всіх господарських операцій.
8.5.16. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності
Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені із
Засновником.
8.5.17. На вимогу Засновника Директор у встановлений уповноваженим органом
термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків діяльності підприємства.
8.6. Директор Підприємства не вправі приймати рішення, обов’язкові для
Засновника. Директор Підприємства підзвітний та підконтрольний Пустомитівській
районні раді.
8.7. Заступник директора Підприємства призначається на посаду і звільняється з
посади Директором Підприємства; керівники підрозділів призначаються на посаду і
звільняються з посади Директором Підприємства самостійно.
8.8. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею
беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а
також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
8.9. Трудовий колектив Підприємства:
8.9.1 розглядає і затверджує проект колективного договору;
8.9.2 розглядає та вирішує згідно зі статутом Підприємства питання
самоврядування трудового колективу.
8.10. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізується загальними
зборами (конференцією) через їх виборні органи. Для представництва інтересів
трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може
обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися
Директор Підприємства. Вибори здійснюються таємним голосуванням строком на 2
роки не менше як 2/3 голосів.
8.11. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності
Підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю
трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному
договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці,
виробничі та трудові трудового колективу з адміністрацією Підприємства.
8.12. Право укладання колективного договору від імені Власника надається
Директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним
органу.
Стаття 9.
Правові відносини між засновником (власником), уповноваженим органом і
підприємством
9.1. Стратегія розвитку, фінансово-економічна, інвестиційна та інші програми
Власника покладаються в основу діяльності Підприємства.
9.2. До виключної компетенції Пустомитівської районної ради належить:
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9.2.1 визначення основних напрямків діяльності Підприємства;
9.2.2 затвердження Положень про філії та представництва, затвердження статутів
дочірніх підприємств;
9.2.3 погодження Підприємству створення, реорганізації та ліквідації дочірніх
підприємств, філій і представництв;
9.2.4 створення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
9.2.5 затвердження річних фінансових планів Підприємства та контроль їх
виконання.
9.3. Пустомитівська районна рада має право:
9.3.1 отримувати повну інформацію щодо діяльності Підприємства;
9.3.2 знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншими
документами;
9.3.3 надавати Підприємству допомогу у вигляді грошових коштів, майна,
обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності Підприємства;
9.3.4 встановлювати рівень рентабельності діяльності Підприємства;
9.3.5 контролювати виконання завдань, покладених Власником на Підприємство;
9.4. Пустомитівська районна рада приймає на себе такі зобов’язання:
9.4.1 виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов’язання
стосовно Підприємства;
9.4.2 сприяти Підприємству у здійсненні мети його діяльності;
9.4.3 не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Підприємства.
Стаття 10.
Господарська та соціальна діяльність підприємства
10.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської
діяльності Підприємства є чистий прибуток.
10.2. Частка чистого прибутку Підприємства, яка вилучається до бюджету
Пустомитівського району, визначається Власником згідно з чинним законодавством та
зазначається у фінансовому плані Підприємства. Частка чистого прибутку, що
залишається після вилучення до бюджету, є власністю Підприємства та
використовується ним для господарської та фінансово-інвестиційної діяльності.
10.3. Підприємство може створювати цільові фонди, призначені для покриття
витрат, пов’язаних з його діяльністю: Фонд розвитку виробництва; Фонд споживання;
Резервний фонд; інші фонди.
10.3.1 Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахувань від
чистого прибутку та амортизаційних відрахувань, у порядку, передбаченому чинним
законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної
бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначаються кошторисом;
10.3.2 Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються згідно з
чинним законодавством. Джерелом надходження коштів на оплату праці працівників
Підприємства є частина доходу, отриманого в результаті господарської діяльності
Підприємства. Керівник Підприємства за погодженням Засновником обирає форми та
системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок,
відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат згідно з
чинним законодавством. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче
встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови
оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства (заробітна плата,
одноразові виплати, винагороди, та інші умови) визначаються контрактом;
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10.3.3 Резервний фонд Підприємства утворюється у розмірі не більше 15-ти
відсотків Фонду споживання і призначається для покриття витрат, які пов’язані з
відшкодуванням збитків та позапланових втрат.
10.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є чистий прибуток,
амортизаційні відрахування. Кредити та інші кошти, передбачені чинним
законодавством.
10.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і
громадянами здійснюються на основі договорів.
10.6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним
законодавством України.
10.7. Питання соціального розвитку, включаючи покрашення умов праці, життя та
здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та
їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо
інше не передбачене законодавством.
Стаття 11
Ліквідація та реорганізація підприємства
11.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації
(злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
11.2. Реорганізація Підприємства відбувається на підставі рішення Власника. При
реорганізації вся сукупність прав та обов’язків Підприємства переходить до його
правонаступників.
11.3. Підприємство ліквідується у випадках:
11.3.1 за рішенням засновника;
11.3.2 за судовим рішенням, що пов’язано з банкрутством;
11.3.3. за судовим рішенням, що не пов’язано з банкрутством;
11.4. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка
утворюється Власником. До складу ліквідаційної комісії входять представники
Уповноваженого органу та Підприємства. Порядок і терміни проведення ліквідації, а
також термін для заяви претензій кредиторами визначаються згідно чинного
законодавства.
11.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження
управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс
Підприємства і подає Власнику. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у
договірних відносинах з Підприємством, що ліквідується, повідомляються про його
ліквідацію у письмовій формі.
11.6. Майно Підприємства, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, є
комунальною власністю територіальної громади Пустомитівського району і передається
за рішенням Власника.
11.7. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються,
гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства
України.
Стаття 12
Внесення змін та доповнень до статуту
12.1. Нова редакція статуту затверджується рішенням сесії Пустомитівської
районної ради.
Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22 – га

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 230
від “31” січня 2017р.

Про введення І.Парубія до складу постійної комісії
районної ради з питань використання землі
та регулювання земельних ресурсів.
На підставі викладеного у постанові Пустомитівської районної виборчої
комісії від 11.01.2017 №69 „Про заміщення депутатів Пустомитівської районної
ради», статтях 117 та 118 Регламенту Пустомитівської районної ради 7-го
демократичного скликання, затвердженого рішенням районної ради від
13.11.2015 № 10, рішенні районної ради від 13.11.2015 №11 «Про затвердження
положення про постійні комісії Пустомитівської районної ради», враховуючи
заяву І.Парубія від 23.01.2017, висновок постійної комісії районної ради з питань
депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку від
31.01.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Ввести депутата районної ради Парубія Ігоря Леонідовича до складу
постійної комісії з питань використання землі та регулювання земельних
ресурсів.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і
правопорядку (М.Вертас).

Голова районної ради

Галина Гичка
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УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22 – га

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 231
від “31” січня 2017р.

Про внесення змін до складу тендерного комітету Пустомитівської
районної ради.
З метою приведення складу тендерного комітету Пустомитівської районної
ради у відповідність до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»,
керуючись пунктом 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань депутатської
діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку від 31.01.2017 року,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до складу тендерного комітету Пустомитівської районної
ради, затвердженого рішенням районної ради від 07.10.2016 №161, а саме:
1.1. Вивести зі складу тендерного комітету заступника голови районної ради
Мудрого Івана Володимировича, увільнивши його від виконання обов’язків
голови тендерного комітету.
1.2. Призначити заступника керуючого справами - начальника відділу
правового та кадрового забезпечення Фриса Володимира Ярославовича головою
тендерного комітету.
1.3. Ввести начальника відділу з питань управління та приватизації
об’єктами спільної власності територіальних громад Пустомитівського району
Бублика Івана Стефановича до складу тендерного комітету районної ради.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку
(М.Вертас).

Голова районної ради

Галина Гичка

