УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

28 – ма

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 354
від “04” серпня 2017р.

Про порядок денний 28-ї позачергової сесії
Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 28-ї позачергової сесії :
1. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
села Горішній Давидівської сільської ради (ОТГ) Пустомитівського району
Львівської області.
2. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки водного фонду, державної власності, для рибогосподарських
потреб, площею 0,6554 га, що розташована на території Гуменецької сільської
ради Пустомитівського району Львівської області (за межами населеного
пункту).
3. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки водного фонду, державної власності, для рибогосподарських
потреб, площею 0,7124 га, що розташована на території Гуменецької сільської
ради Пустомитівського району Львівської області (за межами населеного
пункту).
4. Про внесення змін до показників районного бюджету Пустомитівського
району на 2017 рік.
5. Про передачу приміщення ДНЗ в с.Звенигород з балансу відділу освіти
районної держадміністрації на баланс Звенигородської сільської ради.
6. Про розподіл коштів субвенції з Державного бюджету та внесення змін
до показників районного бюджету Пустомитівського району на 2017 рік.
7. Про внесення змін до п.п. 3.2 рішення районної ради від 21.07.2017 року
№327 «Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січеньчервень 2017 року та внесення змін до його показників».
8. Різне.
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

28 – ма

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 355
від “04” серпня 2017р.
Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
села Горішній Давидівської сільської ради (ОТГ) Пустомитівського району
Львівської області.
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села
Горішній Давидівської сільської ради (ОТГ) Пустомитівського району
Львівської області, враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації від 05.07.2017 №359, виданий Головним управлінням
Держгеокадастру у Львівській області, рішення Пасіки-Зубрицької сільської
ради від 29.06.2016 «Про погодження проекту землеустрою щодо зміни межі
с.Горішній Пасіки-Зубрицької сільської ради», ухвалу Львівської міської ради
від 01.12.2016 №1285 «Про погодження проекту землеустрою щодо зміни меж
населеного пункту с.Горішній Пасіки-Зубрицької сільської ради», керуючись
ст. ст.10, 174 Земельного кодексу України, ст. 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії районної
ради з питань використання землі та регулювання земельних ресурсів від
02.08.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити розроблений у 2016 році ФОП Любчик Володимир
Леонідович та доопрацьований ПП «Центр ринкових досліджень» проект
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Горішній Давидівської
сільської ради (ОТГ) Пустомитівського району Львівської області, що
передбачає включення в межі села Горішній земель площею 52,2969 га.
Загальна площа земель населеного пункту с.Горішній в
проектованих межах складає 85,3000 га.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань використання землі та регулювання земельних ресурсів
(Г.Гуль).
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

28 – ма

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 356
від “04” серпня 2017р.

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки водного фонду, державної власності, для
рибогосподарських потреб, площею 0,6554 га, що розташована на
території Гуменецької сільської ради Пустомитівського району
Львівської області (за межами населеного пункту).
Розглянувши лист ПП «Фірма «Сомгіз» від 21.07.2017 №965 (з доданими
матеріалами), враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації Головного управління Держгеокадастру у Львівській області
від 13.07.2017 № 402, на підставі ст. 23 Закону України «Про оцінку земель»,
враховуючи висновок постійної комісії з питань використання землі та
регулювання земельних ресурсів від 02.08.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки водного фонду, державної власності, яка включена в
перелік земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах
(аукціоні), для рибогосподарських потреб, площею 0,6554 га (кадастровий
номер – 4623682200:10:000:2928), що розташована на території Гуменецької
сільської ради Пустомитівського району Львівської області (за межами
населеного пункту), на загальну суму 12468,00 грн. (дванадцять тисяч
чотириста шістдесят вісім гривень 00 копійок) в розрахунку на один
квадратний метр земельної ділянки 1,90 грн. (одна гривня 90 копійок).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань використання землі та регулювання земельних
ресурсів (Г.Гуль).

Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

28 – ма

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 357
від “04” серпня 2017р.

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки водного фонду, державної власності, для
рибогосподарських потреб, площею 0,7124 га, що розташована на
території Гуменецької сільської ради Пустомитівського району
Львівської області (за межами населеного пункту).
Розглянувши лист ПП «Фірма «Сомгіз» від 21.07.2017 №966 (з доданими
матеріалами), враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації Головного управління Держгеокадастру у Львівській області
від 13.07.2017 № 403, на підставі ст. 23 Закону України «Про оцінку земель»,
враховуючи висновок постійної комісії з питань використання землі та
регулювання земельних ресурсів від 02.08.2017, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки водного фонду, державної власності, яка включена в
перелік земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах
(аукціоні), для рибогосподарських потреб, площею 0,7124 га (кадастровий
номер – 4623682200:10:000:2929), що розташована на території Гуменецької
сільської ради Пустомитівського району Львівської області (за межами
населеного пункту), на загальну суму 16940,00 грн. (шістнадцять тисяч
дев’ятсот сорок гривень 00 копійок) в розрахунку на один квадратний метр
земельної ділянки 2,38 грн. (дві гривні 38 копійок).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань використання землі та регулювання земельних
ресурсів (Г.Гуль).

Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

28 – ма

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 358
від “04” серпня 2017р.

Про внесення змін до показників районного бюджету Пустомитівського
району на 2017 рік.
Розглянувши лист Старосільської сільської ради від 03.08.2017 №402/0217, на підставі підпункту 28) пункту 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", керуючись статтями 78, 80 Бюджетного кодексу
України, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Збільшити доходну частину районного бюджету Пустомитівського
району на 2017 рік за кодом бюджетної класифікації 11010000 «Податок та збір
на доходи фізичних осіб» в сумі 18 813,00 грн., а також, на вказану суму
видаткову частину районного бюджету та спрямувати її Старосільській
сільській раді по КПКВКМБ 7618800 «Інші субвенції» КЕКВ 3220 (капітальні
трансферти органам державного управління інших рівнів) – 18 813,00 грн. для
співфінансування (придбання мультимедійного центру для дітей та молоді
Старосільської сільської 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

28 – ма

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 359
від “04” серпня 2017р.

Про передачу приміщення ДНЗ в с.Звенигород з балансу відділу освіти
районної держадміністрації на баланс Звенигородської сільської ради.
Розглянувши викладене в листі відділу освіти Пустомитівської районної
держадміністрації від 08.06.2017 №1-13\465 (додається), з метою проведення
реконструкції приміщення ДНЗ в с.Звенигород, керуючись статтями 43, 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Відділу освіти районної держадміністрації (М.Лісна) передати з свого
балансу на баланс Звенигородської сільської ради (Н.Толопко) приміщення
дошкільного навчального закладу в с.Звенигород площею 2100 кв. м для
здійснення реконструкції.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії
районної ради з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, транспорту та зв’язку (О.Фар’ян) і з питань освіти, науки,
релігії, національного і духовного відродження, інформаційної політики та
свободи слова (О.Михальчук).
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

28 – ма

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 360
від “04” серпня 2017р.

Про розподіл коштів субвенції з Державного бюджету та внесення змін до
показників районного бюджету Пустомитівського району на 2017 рік.
Розглянувши листи Пустомитівської районної держадміністрації від
03.08.2016 №04/10-1909 стосовно розподілу субвенції з Державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій, на підставі пунктів 17), 18) частини 1 статті 43 та частини 1
статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від
21.05.1997р., районна рада
ВИРІШИЛА
1. Збільшити доходну частину загального фонду районного бюджету за кодом
бюджетної
класифікації 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій» в сумі 200 000 (двісті тисяч) гривень.
2. Спрямувати кошти відділу культури Пустомитівської районної державної
адміністрації за КПКВКМБ 2416310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території» по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» в сумі 200 000
(двісті тисяч) гривень для проведення реконструкції та оновлення експозицій Музею
історії давньоруського міста Звенигород Пустомитівського району Львівської області.
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

28 – ма

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 361
від “04” серпня 2017р.

Про внесення змін до п.п. 3.2 рішення районної ради від 21.07.2017 року
№327 «Про виконання районного бюджету Пустомитівського району
за січень-червень 2017 року та внесення змін до його показників».
Враховуючи викладене в листі Пустомитівської районної держадміністрації
від 03.08.2016 №04/10-1909, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21.05.1997, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до п.п.3.2 рішення районної ради від 21.07.2017 року №327
«Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січень-червень
2017 року та внесення змін до його показників», а саме:
вислів «3.2. Відділу культури райдержадміністрації в сумі 4 390 000,00
грн.:
КПКВКМБ 2414100 «Школи естетичного виховання дітей» - 400 000,00 грн.
(заробітна плата та нарахування);
КПКВКМБ 2414090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади»
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт) в сумі 2 350 000,00 грн. (НД с.Лісневичі - 900,0
тис. грн., НД с.Старе Село № 2 - 1100,0 тис. грн., НД с.Гаї - 100,0 тис. грн.,
Підсадки - 250,0 тис. грн.);
КПКВКМБ 2416310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території» КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація) в сумі 1 400 000,00 грн.
(НД с.Горбачі - 900,0 тис грн., НД с.Наварія - 500,0 тис. грн.);
КПКВКМБ 2414070 «Музеї і виставки» КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім
комунальних)) в сумі 120 000,00 грн. (для проведення поточного ремонту музею
садиби Устияновичів у с.Вовків);
КПКВКМБ 2416310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території» КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація) в сумі 20 000,00 грн. для
виготовлення ПКД НД с.Борщовичі;
КПКВКМБ 2414100 «Школи естетичного виховання дітей» КЕКВ 2110
(придбання обладнання і предметів довгострокового користування) в сумі
100 000,00 грн. на виконання «Програми організації та проведення ІІ
міжнародного фестивалю духових оркестрів «Мідні барви Оброшина 2017».»
замінити на вислів «3.2. Відділу культури райдержадміністрації в сумі 4
390 000,00 грн.:
КПКВКМБ 2414100 «Школи естетичного виховання дітей» - 400 000,00 грн.
(заробітна плата та нарахування);

КПКВКМБ 2414090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади»
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт) в сумі 2 350 000,00 грн. (НД с.Лісневичі - 900,0
тис. грн., НД с.Старе Село № 2 - 1100,0 тис. грн., НД с.Гаї - 100,0 тис. грн.,
Підсадки - 250,0 тис. грн.);
КПКВКМБ 2416310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території» КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація) в сумі 1 400 000,00 грн.
(НД с.Горбачі - 900,0 тис грн., НД с.Наварія - 500,0 тис. грн.);
КПКВКМБ 2414070 «Музеї і виставки» КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім
комунальних)) в сумі 110 000,00 грн. (для проведення поточного ремонту музею
садиби Устияновичів у с.Вовків);
КПКВКМБ 2416310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» в сумі
10 000,00 грн. (для проведення реконструкції та оновлення експозицій Музею
історії давньоруського міста Звенигород Пустомитівського району Львівської
області);
КПКВКМБ 2416310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території» КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація) в сумі 20 000,00 грн. для
виготовлення ПКД НД с.Борщовичі;
КПКВКМБ 2414100 «Школи естетичного виховання дітей» КЕКВ 2110
(придбання обладнання і предметів довгострокового користування) в сумі
100 000,00 грн. на виконання «Програми організації та проведення ІІ
міжнародного фестивалю духових оркестрів «Мідні барви Оброшина 2017».».
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

