УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 476
від “24” квітня 2018р.

Про порядок денний 36-ї чергової сесії
Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 36-ї чергової сесії:
1. Про надання одноразових матеріальних допомог мешканцям
Пустомитівського району.
2. Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у Пустомитівському районі на
2016-2018 роки в новій редакції.
3. Про затвердження Програми надання пільг у готівковій формі з
оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських,
приміських та міжміських маршрутах.
4. Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 №416
«Про формування резервного фонду районного бюджету Пустомитівського
району на 2018 рік».
5. Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень-березень 2018 року та внесення змін до його показників.
6. Про спрямування обсягу вільного залишку коштів районного
бюджету, що склався станом на 1 січня 2018 року.
7. Про внесення змін до рішення районної ради від 30.03.2018 №464
«Про спрямування обсягу вільного залишку коштів районного бюджету, що
склався станом на 1 січня 2018 року».
8. Про внесення змін до рішення районної ради від 22.07.2014 №498
«Про платні послуги музеїв Пустомитівського району».
9. Про звіт директора Комунального підприємства «Соціальні гарантії»
Пустомитівської районної ради Т.Савки про роботу підприємства в 2017 році.
10. Про звіт в. о. головного лікаря
Комунального Закладу
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня»
І.Лабая про роботу Закладу в 2017 році.
11. Про звіт директора Комунального підприємства «Архітектурнопланувальне бюро» Пустомитівської районної ради В.Юзькевича про роботу
підприємства в 2017 році.
12. Про звіт редактора редакції районної газети «Голос народу»
Р.Скочиляса про роботу редакції в 2017 році.
1

13. Про роботу Пустомитівської централізованої бібліотечної системи
протягом 2017 року в умовах соціально-економічних перетворень.
14. Про надання погодження Комунальному Закладу Пустомитівської
районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня» на передачу в
оренду окремого приміщення та майна в АЗПСМ с. Старе Село.
15. Про реорганізацію шляхом перетворення Комунального Закладу
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня» в
Комунальне некомерційне підприємство Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська центральна районна лікарня».
16. Про погодження внесення змін до штатного розпису
стоматологічного відділення поліклінічного відділення Комунального Закладу
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня».
17. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки водного фонду для рибогосподарських потреб, з
метою надання в оренду гр. Задорожному Василю Васильовичу для
влаштування та обслуговування ставків по вирощуванню риби площею 3,5401
га та знаходиться на території Жирівської сільської ради Пустомитівського
району Львівської області (за межами населеного пункту).
18. Про затвердження технічної документації з визначення нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться в оренді ФОП Іванціва
Романа Івановича за адресою: Львівська область, Пустомитівський район,
Жирівська сільська рада (за межами населеного пункту).
19. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки ТзОВ «Вест Ойл Груп» для обслуговування будівель
та споруд нафтобази площею 2,3938 га та знаходиться на території Давидівської
сільської ради (ОТГ) Пустомитівського району Львівської області (за межами
населеного пункту).
20. Різне.
Голова районної ради

Галина Гичка
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УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 477
від “24” квітня 2018р.

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 23.04.2018,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати матеріальну допомогу мешканцям Пустомитівського району
за рахунок коштів районного бюджету на 2018 рік, а саме:
- Лопачуку Олександру Володимировичу в сумі 10,0 тис. грн.,
мешканцю с. Солонка, на лікування;
- Віблій Ганні Михайлівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці смт. Щирець,
на лікування пораненого в АТО сина Віблого Олега Романовича;
- Шилич Оксані Володимирівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці смт.
Щирець, на лікування;
- Лесів Володимиру Михайловичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю
с.Шоломия, учаснику АТО на вирішення соціально-побутових питань;
- Пеприк Любові Василівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці м.Пустомити,
на лікування;
- Грицевичу Юрію Любомировичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю
с.Сокільники, на лікування;
- Гавриляк Руслані Григорівні в сумі 15,0 тис. грн., начальнику відділу
фінансово-господарського забезпечення районної ради, на лікування.
- Вовку Юрію Ігоровичу в сумі 20,0 тис. грн., мешканцю смт. Щирець,
онкохворому, на лікування.
- Завербній Ользі Григорівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці с.Миклашів,
на лікування.
- Ільків Ользі Володимирівні
в сумі 10,0 тис. грн., мешканці
смт.Щирець, дружині Героя Небесної Сотні Ільківа Богдана Івановича.
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
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РІШЕННЯ № 478
від “24” квітня 2018р.
Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у Пустомитівському
районі на 2016-2018 роки в новій редакції.
Враховуючи викладене в листі Пустомитівської районної державної
адміністрації від 16.04.2018 №04/17-1127, керуючись підпунктом 16)
пункту 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21.05.1997 року, враховуючи висновки постійних комісій
районної ради з питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної
культури і спорту від 17.04.2018 і з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій від 23.04.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Викласти в новій редакції Програму забезпечення житлом дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у Пустомитівському
районі на 2016-2018 роки, затверджену рішенням районної ради від
22.04.2016 №83 «Про внесення доповнень до п.1 рішення районної ради від
21.12.2015 №30 «Про затвердження цільових програм на 2016 рік», зі
змінами та доповненнями, внесеними рішенням районної ради від
21.07.2017 №325, 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 постійні комісії
районної з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків) і з
питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури і
спорту (А.Добрянський).

Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток
до рішення районної ради
від 24.04.2018р. №478

Паспорт Програми
"Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у
Пустомитівському районі на 2016 – 2018 роки"
1.

Ініціатор розроблення
Програми

2.

Дата, номер документа
про затвердження
Програми
Розробник Програми

3.
4.

Співрозробники
Програми

5.

Відповідальний
виконавець Програми

6.

Учасники Програми

7.

Термін реалізації
Програми:
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми

8.

Служба у справах дітей Пустомитівської
райдержадміністрації
Пустомитівська районна державна
адміністрація

Служба у справах дітей Пустомитівської
райдержадміністрації
Пустомитівська районна рада,
відділ містобудування та архітектури
Пустомитівської районної державної
адміністрації
Служба у справах дітей Пустомитівської
райдержадміністрації
Служба у справах дітей Пустомитівської
райдержадміністрації,
відділ містобудування та архітектури
Пустомитівської районної державної
адміністрації,
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді районної державної адміністрації,
органи місцевого самоврядування
2016 – 2018 роки
2016 рік - 687 тис. грн.
2017 рік – 440 тис. грн.
2018 рік – 1млн. 458 тис. грн.
Всього за 2016 – 2018 роки – 2 585 000 тис. грн.

в тому числі:
8.1. Кошти обласного
бюджету
8.2. Кошти місцевих
бюджетів та інші
джерела

2016 рік – 294 000тис. грн.
2017 рік – 209 900 тис. грн.
2018 рік – 874 000 тис. грн.
2016 рік – 393 000тис. грн.
2017 рік – 230 100 тис. грн.
2018 рік – 584 000 тис. грн.

Загальні положення
Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у
Пустомитівському районі на 2016 – 2018 роки (далі – Програма)
розроблена на виконання пункту 16.6 рішення колегії Міністерства
соціальної політики України від 29.10.2015 «Про основні пріоритети
державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в
Україні» затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України
від 06.11.2015 №1092 та рішення Львівської обласної ради від
01.03.2016
№113
«Про
затвердження
Регіональної
програми
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування та осіб з їх числа у Львівській області на 2016-2018
роки».
Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий
кодекс Української РСР, Закони України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування», «Про житловий фонд соціального
призначення», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів
України від 23.07.2008 №682 «Деякі питання реалізації Закону України
«Про житловий фонд соціального призначення», наказ Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 09.08.2017 року №195 «Про прогнозні
середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за
регіонами України на 2018 рік», постанови Кабінету Міністрів України
від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини», інші нормативно-правові акти,
спрямовані на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також осіб з їх числа.
2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
Основними напрямками подолання сирітства є соціально-правова
підтримка дітей-сиріт та дітей, які залишились без батьківського
піклування, вжиття комплексу заходів щодо їх соціальної адаптації,
забезпечення інтеграції зусиль районних та місцевих органів виконавчої
влади, установ та організацій, спрямованих на захист прав дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.
Отримання житла залишається однією з найактуальніших проблем
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також
осіб з їх числа. Дитяче населення Пустомитівського району становить
23 923 осіб, з них 108 – це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування.
Станом на 01 квітня 2018 року із загальної кількості дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування мають житло на праві
користування – 93 дітей, на праві власності – 15 дітей.
На первинному обліку дітей, які залишились без батьківського
піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 6 осіб із двох
родинних груп, які потребують першочергового забезпечення житлом. З
них: 3 – діти до 18 років, 3 - особи з числа дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку
громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
10 дітей-сиріт та дітей. позбавлених батьківського піклування
мають житло у непридатному для проживання стані.
Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування під опікою/піклуванням громадян перебуває
81 дітей, 7 – в інтернатних закладах, 7 – виховується в прийомних
сім’ях, 13 – в дитячих будинках сімейного типу.
Юридичне визначення соціальних категорій дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа визначено статтею
1 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування", а саме:
- дитина-сирота - це дитина, у якої померли чи загинули батьки;
- діти, позбавлені батьківського піклування, - це діти, які залишилися
без піклування батьків, у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав,
відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням
батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх
померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та
перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами
внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та
відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою
батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також
підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та
безпритульні діти;
- особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
- особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або
загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Програма розроблена з метою визначення і реалізації заходів, які
дадуть змогу забезпечити фінансування необхідного обсягу житла для
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
Програмою визначаються напрямки вирішення у Пустомитівському
районі проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа, які потребують поліпшення
житлових умов, шляхом придбання житла у введених в експлуатацію
багатоквартирних житлових будинках, житлових будинків та земельних
ділянок для їх обслуговування за рахунок коштів обласного і місцевого
бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
Програмою передбачено співфінансування витрат на реалізацію
заходів Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у
Пустомитівському районі на 2016-2018 роки з обласного бюджету (60%) та
районного бюджету (не менше 40 %).
У разі відмови дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування та осіб з їх числа від придбання житла, місцеві органи
виконавчої влади мають право на заміну придбання житла для інших осіб
зазначеної категорії. Після придбання житла діти-сироти, діти, позбавлені
батьківського піклування та особи з їх числа знімаються з обліку осіб, яким
необхідно придбати житло за рахунок Програми.

3. Мета Програми.
Метою Програми є поступове розв`язання проблеми забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з
їх числа. Вона є інструментом реалізації державної політики щодо
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа в
цілому і захисту їх житлових прав зокрема. Программа охоплює систему
цілей, завдань і заходів для їхнього досягнення та реалізації.
Враховуючи, що діти-сироти, діти, позбавлені батьківського
піклування, та особи з їх числа потребують соціального захисту і
відповідно до статті 47 Конституції України мають бути забезпечені
житлом безоплатно.
Реалізація Програми дозволить підвищити рівень захищеності дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які
відповідно до чинного законодавства потребують поліпшення житлових
умов, і реалізувати їх конституційні права на отримання житла.
4.
Завдання та результативні показники Програми
Основними завданнями реалізації Програми є забезпечення житлом 6
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа,
які походять із трьох родинних груп, шляхом придбання житла у
введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках, житлових
будинків та земельних ділянок для їх обслуговування за рахунок коштів
обласного і місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених
законодавством.
Перелік завдань, заходів та показників Програми визначено в
додатку 2 до Програми.
5. Шляхи і засоби розв’язання проблеми
Реалізація Програми пропонується шляхом забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа,
за рахунок:
1. Придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних
житлових будинках з первинного та вторинного ринків.
2. Придбання житлових будинків та земельних ділянок для їх
обслуговування за рахунок коштів обласного і місцевого бюджетів та
інших джерел, не заборонених законодавством.
При цьому квартири та будинки, що підлягають викупу, повинні
відповідати затвердженим нормам соціального житла щодо їх площі і
планування.
6.Обсяги та джерела фінансування
Формування Програми здійснювалось на базі розрахунків і вихідних
даних.
Для розрахунку показників Програми були використані такі дані:
- 6 – кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на первинному обліку в
службі у справах дітей райдержадміністрації, з них 3 – діти до 18 років та 3
- особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського
піклування, які потребують першочергового забезпечення житлом у
рамках Програми протягом 2016 – 2018 років. Зазначені діти належать
до трьох родинних груп;

- не менше 13,65 кв. метрів – середня загальна площа на особу з
родинної групи, прийнята до розрахунку;
- 12 001 гривня – середня розрахункова вартість 1 кв. м. житла в
населених пунктах Львівської області.
Потреба коштів для реалізації Програми у Пустомитівському районі
на період з 2016 до 2018 року становить 2 585,0 тис. грн., що дозволить
забезпечити житлом 3 родинні групи, в яких виховується 8 дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
обласного, та місцевого бюджетів в межах наявного фінансового ресурсу та
за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на придбання житла,
є кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та
осіб з їх числа, яких необхідно забезпечити житлом у роки виконання
Програми, прогнозні показники опосередкованої вартості спорудження
житла за регіонами України на 2018 рік (12 001 грн. за 1 кв.м. у Львівській
області).
Вартість житла не повинна перевищувати діючі показники
опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України,
установлені відповідними наказами Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України на 2016 —
2018 роки.
Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, та очікувані результати:
У цілому за Програмою
У тому числі за роками
2016
Загальна
вартість житла

Загальна
площа житла
Кількість
житла

2 585
тис. грн.

177 кв. м
4

2017

2018

440 000
тис.грн.
(2 Пелюшкові)

837 000
тис.грн.
(4 Фрідріх)
621 000
тис.грн.
(2 Кононові)

58,4 кв.м.

36.7 кв.м.

163 кв.м.

1

1

2

687 000
тис. грн.
(Войцехівські)

* обсяги фінансування даної програми можуть уточнюватися при
затвердженні бюджетів на відповідні роки.
У разі придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають в родинних
групах, загальна площа розрахунку на одну особу не менша – 13,65
кв.м. (ст.47 Житлового кодексу Української РСР).
Програма включає два напрями діяльності:
1. Придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних
житлових будинках.
2. Придбання житлових будинків та земельних ділянок для їх
обслуговування за рахунок коштів обласного і місцевого бюджетів та інших
джерел, не заборонених законодавством.

Пропозиції щодо розподілу бюджетних призначень у місцевому
бюджеті розраховує служба у справах дітей районної державної
адміністрації з урахуванням дотримання умов співфінансування не менше
40 % витрат з місцевого районного бюджету та співфінансування 60 %
витрат з обласного бюджету.
При визначенні загальної вартості житла враховуються витрати,
пов'язані з оформленням права власності та сплатою передбачених
законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів).
Показники орієнтовних обсягів фінансових витрат, необхідні для
виконання Програми в цілому, з визначенням джерел фінансування,
наведено в додатку 1 до Програми.
Кошти, передбачені на реалізацію Програми, використовуються
виконавцем її заходів - службою у справах дітей районної державної
адміністрації.
Строки та етапи виконання Програми
Програма реалізовуватиметься впродовж 2016-2018 років у межах
асигнувань, передбачених в обласному, місцевому бюджетах та інших
джерелах на відповідний рік.
У разі потреби до Програми вносяться зміни згідно з установленим
порядком.
Координація та контроль, очікувані результати
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації виконавцем
заходів і завдань.
Контроль за виконанням заходів та завдань Програми, цільовим та
ефективним використанням коштів здійснює головний розпорядник
коштів – Пустомитівська районна державна адміністрація.
Відповідальний виконавець Програми – служба у справах дітей
райдержадміністрації – щорічно до 25 грудня готує і подає узагальнену
інформацію про стан виконання Програми фінансовому управлінню
райдержадміністрації, відділу економічного розвитку, інфраструктури та
торгівлі і включає
її до річних
звітів для керівництва
райдержадміністрації та районної ради щодо стану виконання районних
цільових програм, які реалізуються в районі.
Щорічно
Программа
розглядається
районною радою щодо
виконання її показників, а при потребі вносяться відповідні зміни.
Виконання Програми закінчується у визначені терміни, після чого
служба у справах дітей районної державної адміністрації складає
заключний звіт про результати її виконання та подає на розгляд сесії
районної ради із пояснювальною запискою про кінцеві результати
виконання Програми не пізніше, ніж у двомісячний строк після терміну її
закінчення.
Виконання Програми забезпечить житлом 4 родинні групи, з
яких
походить
14 дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського
піклування, та осіб з їх числа шляхом придбання житла у введених в
експлуатацію багатоквартирних житлових будинках, житлових будинків
та земельних ділянок для їх обслуговування за рахунок коштів обласного
і місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством з
первинного та вторинного ринків.

Ресурсне забезпечення Програми
"Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та
осіб з їх числа у Пустомитівському районі на 2016 – 2018 роки"
Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання Програми

Усього, тис. грн.:
у тому числі:
Обласний бюджет
Місцевий бюджет та інші джерела

2017 рік,
(тис. грн.)

2018 рік
(тис. грн.)

Усього витрат на
виконання
Програми
(тис. грн.)

687 000

440 000

1 458 000

2 585 000

294 000
393 000

209 900
230 100

874 000
584 000

1 377 900
1 207 100

2016 рік,
(тис. грн.)

ПЕРЕЛІК
завдань, заходів та показниківрайонної програмизабезпеченняжитлом
дітей-сиріт та дітей, позбавленихбатьківськогопіклування,
у Пустомитівському районі на 2016 – 2018 роки
№
з/п

Назва
завдання

Перелік
заходівзавдання

Показникивиконання
заходу, одиниці
виміру

Виконавець
заходу

Фінансування
джерела
обсяги,
тис.
грн.

Очікува
ний
результ
ат

2016 рік
1.

Завдання 1
Забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, та осіб з їх
числа шляхом:
1.придбання житла у
введених в
експлуатацію
багатоквартирних
житлових будинках;
2. придбання житлових
будинків та земельних
ділянок для їх
обслуговування
у 2017 році

Захід 1
Визначити перелік
житлових об’єктів, які
можна придбати дітямсиротам та дітям,
позбавленим
батьківського
піклування

Завдання 1
Забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського

Захід 1
Визначити перелік
житлових об’єктів, які
можна придбати дітямсиротам та дітям,

Затрати
обсяг витрат на забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх
числа
продукту
кількість дітей-сиріт, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх
числа забезпечено житлом

Служба у справах дітей
райдержадміністрації;
Відділ містобудування та
архітектури
райдержадміністрації;
Центр соціальних служб для
сім'ї
дітей
та
молоді
райдержадміністрації;
Органи
місцевого
самоврядування

кошти
обласного та
місцевих
бюджетів і за
рахунок інших
джерел, не
заборонених
законодавством

687 000

687 тис. грн

4 особи

ефективності
- середня загальна площа на особу;
- середня розрахункова вартість 1кв.
м житла в населених пунктах області

20 кв. м.

якості
готовність забезпеченням житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх
числа

100%

8 394 тис.грн

2017 рік
1.

Затрати
обсяг витрат на забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх
числа

Служба у справах дітей
райдержадміністрації;
Відділ містобудування та
архітектури
райдержадміністрації;

кошти
обласного та
місцевих
бюджетів і за
рахунок інших

440

440
тис. грн

3.

піклування, та осіб з їх
числа шляхом:
1.придбання житла у
введених в
експлуатацію
багатоквартирних
житлових будинках;
2. придбання житлових
будинків та земельних
ділянок для їх
обслуговування
у 2017 році

позбавленим
батьківського
піклування

Завдання2
Забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, та осіб з їх
числа шляхом:
1.придбання житла у
введених в
експлуатацію
багатоквартирних
житлових будинках;
2. придбання житлових
будинків та земельних
ділянок для їх
обслуговування
у 2018 році

Захід 2
Визначити перелік
житлових об’єктів, які
можна придбати дітямсиротам та дітям,
позбавленим
батьківського
піклування

продукту
кількість дітей-сиріт, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх
числа забезпечено житлом
ефективності
- середня загальна площа на особу;
- середня розрахункова вартість 1кв.
м житла в населених пунктах області
якості
готовність забезпеченням житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх
числа
2018 рік
затрати
обсяг витрат на забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх
числа
продукту
кількість дітей-сиріт, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх
числа забезпечено житлом

Центр соціальних служб для
сім'ї
дітей
та
молоді
райдержадміністрації;
Органи
місцевого
самоврядування

2 осіб

джерел, не
заборонених
законодавством

36,7 кв. м.
9 535 тис.грн
100%

Служба у справах дітей
райдержадміністрації;
Відділ містобудування та
архітектури
райдержадміністрації;
Центр соціальних служб для
сім’ї
дітей
та
молоді
райдержадміністрації;
Органи
місцевого
самоврядування

кошти
обласного та
місцевих
бюджетів і за
рахунок інших
джерел, не
заборонених
законодавством

1 458 000

6 осіб

ефективності
- середня загальна площа на особу;

13,65 кв. м.

- середня розрахункова вартість 1кв.
м житла в населених пунктах області

12 001 тис.грн
100%

якості
готовність забезпеченням житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх
числа

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник служби у справах
дітей райдержадміністрації

1 458 000
тис.грн.

Іван Мудрий
Володимир Мота

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 479
від “24” квітня 2018р.

Про затвердження Програми надання пільг у готівковій формі з оплати
проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських,
приміських та міжміських маршрутах.
Враховуючи викладене в листі управління соціального захисту населення
Пустомитівської районної державної адміністрації від 20.04.2018 №07-1354,
керуючись підпунктом 16) пункту 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21.05.1997, враховуючи висновки постійних
комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій і з
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї, материнства,
дитинства від 23.04.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму надання пільг у готівковій формі з оплати
проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських,
приміських та міжміських маршрутах, згідно з додатком.
2. Рекомендувати Щирецькій селищній, Давидівській, Солонківській,
Підберізцівській, Мурованській сільським радам (ОТГ) прийняти відповідні
програми з надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами
транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських
маршрутах.
3. Фінансовому управлінню районної держадміністрації (Л.Максим)
здійснювати фінансування вищезгаданої Програми згідно прийнятих рішень
районної ради щодо її фінансування.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків) і з питань
охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї, материнства, дитинства
(Ю.Зінько).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток
до рішення районної ради
від 24.04.2018р. №479
Програма
надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами
транспорту загального користування на міських, приміських та
міжміських маршрутах у Пустомитівському районі
Львівської області на 2018рік
1. Визначення проблеми
Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів
України; Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний
захист», «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації
України», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про Службу безпеки
України», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей», «Про охорону дитинства» – окремим категоріям громадян надано право
безкоштовного проїзду автомобільним та залізничним транспортом.
У Пустомитівському районі функціонує 49 приміських маршрутів, на
яких працює 158 автобусів різної пасажиромісткості. Маршрути обслуговують
15 перевізників. Загальна кількість пільговиків на території Пустомитівського
району становить 11,6 тис. осіб., в тому числі в об’єднаних територіальних
громадах, які територіально знаходять в адміністративних межах
Пустомитівського району – 5,5 тис. осіб.
2. Мета Програми
Пільга – це встановлений законодавством дозвіл на повне або часткове
звільнення певних категорій осіб від виконання певних обов’язків, які
встановлені для інших суб’єктів. Монетизація пільг означає, що замість
безкоштовних чи дешевших послуг пільговики отримують гроші, якими
платитимуть за ці послуги на загальних підставах.
3. Виконавці Програми
Відповідальним виконавцем Програми є головний розпорядник коштів
районного бюджету – управління соціального захисту населення
Пустомитівської районної державної адміністрації.
4. Джерела фінансування, строки та порядок
виконання Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок місцевого
бюджету в межах коштів, затверджених рішенням Пустомитівської районної

ради на відповідний рік, виходячи з можливостей бюджету. У разі потреби,
обсяги фінансування можуть уточнюватися протягом року.
Особам, які мають право на пільги, призначається щомісячна готівкова
виплата. Щомісячні готівкові виплати здійснюються структурним підрозділом з
питань соціального захисту населення Пустомитівської районної державної
адміністрації:
особам, які одержують пенсії та державні соціальні допомоги, - шляхом
перерахування коштів на поточні рахунки в уповноважених банках або на
виплатні об’єкти поштового зв’язку на підставі даних Єдиного державного
автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги та даних Пенсійного
фонду України без особистого звернення пільговика;
особам, які не одержують пенсії та державні соціальні допомоги, шляхом
перерахування коштів на їх особистий рахунок в банку на підставі заяви особи,
яка має право на відповідні пільги і даних Реєстру;
одному з батьків дитини з інвалідністю та дітей (віком від шести років),
які мають право на пільговий проїзд, на особистий рахунок в банку матері або
батька на підставі заяви і даних Реєстру.
Особам, які проживають на території об’єднаних територіальних громад,
виплати відбуваються за умови прийняття об’єднаною територіальною
громадою відповідної програми про монетизацію пільг в транспорті загального
користування та надання субвенції районному бюджету з відповідної
об’єднаної територіальної громади.
Готівкові виплати здійснюються щомісяця до 20 числа відповідно до
Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. №
1596 та Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог
національним оператором поштового зв’язку, затвердженої в установленому
порядку.
5.Перелік осіб, яким надаються пільги в готівковій формі з
оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на
міських, приміських та міжміських маршрутах за рахунок районного
бюджету:
особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених
до категорії 1, відповідно до статті 20 Закону України “Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;
учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених
до категорії 2, відповідно до статті 21 Закону України “Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;
учасники бойових дій відповідно до статті 12 Закону України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
особи, які отримали інвалідність внаслідок війни, відповідно до статті
13 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”;
особи з інвалідністю 1 групи;
члени сімей загиблих(померлих) учасників АТО;
члени сімей загиблих(померлих) учасників Революції Гідності.

6. Очікувані результати від реалізації Програми
1. Забезпечення безперешкодного права пільгового проїзду окремих
категорій громадян.
2. Забезпечення соціальної справедливості шляхом надання відповідних
коштів всім громадянам, які відповідно до законів України мають право на
пільговий проїзд.
7. Координація та контроль за станом виконання Програми
Координацію дій між виконавцями Програми здійснює відповідальний
виконавець Програми. Контроль за станом реалізації Програми здійснюють
Пустомитівська районна рада та Пустомитівська районна державна
адміністрація.
ПАСПОРТ
Програми надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами
транспорту загального користування на міських, приміських та
міжміських маршрутах у Пустомитівському районі Львівської області на
2018 рік
1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, районна рада
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації

2.

Розробник Програми

3.

Відповідальний
Програми

4.

Учасники Програми

Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, фінансове
управління райдержадміністрації,
Давидівська, Солонківська,
Підберізцівська, Щирецька та Мурованська
ОТГ

6.

Термін реалізації Програми

2018 рік

7.

Перелік бюджетів, які беруть Районний, міський, селищний та сільські
участь у виконанні Програми
бюджети

8.

Загальний обсяг фінансових Всього – 13 500,00 тис. грн.
ресурсів,
необхідних
для
реалізації Програми, всього

виконавець Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:

Начальник управління
соціального захисту Пустомитівської
райдержадміністрації

Микола Степований

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 480
від “24” квітня 2018р.

Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 №416 «Про
формування резервного фонду районного бюджету Пустомитівського
району на 2018 рік».
Враховуючи пропозиції, викладені у листі Пустомитівської районної
держадміністрації від 20.04.2018 №04/21-1168 щодо
розподілу коштів
районного бюджету, висновок постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 23.04.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до рішення районної ради від від 22.12.2017 №416 «Про
формування резервного фонду районного бюджету Пустомитівського району на
2018 рік», виклавши його в редакції:
«Сформувати резервний фонд районного бюджету Пустомитівського
району на 2018 рік, встановивши його розмір у сумі 3300,0 тис. грн.».
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

36 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 481
від “24” квітня 2018р.

Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень-березень 2018 року та внесення змін до його показників.
Розглянувши звіт фінансового управління Пустомитівської районної державної
адміністрації про результати виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень-березень 2018 року, висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій від 23.04.2018 року, керуючись статтею 78 Бюджетного
кодексу України, пунктом 17) частини 1 статті 43 та частиною 1 статті 59 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні, районна рада

ВИРІШИЛА:
1. Звіт фінансового управління Пустомитівської районної державної адміністрації
про результати виконання районного бюджету Пустомитівського району за січеньберезень 2018 року затвердити:
по доходах – в сумі 275 258,2 тис. грн. згідно з додатком №1
по видатках – в сумі 184 393,6 тис. грн. згідно з додатком №2
2. Внести зміни до показників районного бюджету Пустомитівського району в
межах бюджетних призначень на 2018 рік:
2.1. по відділу культури Пустомитівської райдержадміністрації, а саме:
Зменшити асигнування:
КПКВК 1014060 КЕКВ 2210 в сумі 17 320,00 грн.
КПКВК 1014060 КЕКВ 3110 в сумі 9 680,00 грн.
Збільшити асигнування:
КПКВК 1014060 КЕКВ 3110 в сумі 27 000,00 грн.
2.2. по фінансовому управлінню Пустомитівської райдержадміністрації, а саме:
Зменшити асигнування: в сумі 4 068 254,00 грн., а саме:
КПКВК 3719150 «Інші дотації з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 (Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів) в сумі 2 418 254,00 грн.;
КПКВК 3718700 «Резервний фонд» КЕКВ 9000 (Нерозподілені видатки) в сумі
1 650 000,00 грн.
2.3. Збільшити асигнування для співфінансування переможців обласного конкурсу
мікропроектів в сумі 3 832 363,00 грн., в тому числі:
по КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 3220 (капітальні
трансферти органам державного управління інших рівнів) в сумі 1 389 223,00 грн., а саме:
- на виконання «програми вдосконалення управління територіальним розвитком у
Пустомитівському районі на 2018 рік»: ОТГ Щирецькій селищній раді - 312 813,00 грн.
(Капітальний ремонт санвузлів Щирецької ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів в с.м.т.Щирець
Пустомитівського району Львівської області – 93 902,00 грн., Капітальний ремонт системи
опалення Соколівського НВК "ЗНЗ І-ІІ ступенів - ДНЗ" в с.Соколівка Пустомитівського
району Львівської області – 94 829,00 грн., Капремонт даху ЗДО №1 в смт.Щирець

Пустомитівського району Львівської області – 124 082,00 грн.); ОТГ Муроване 247 183,00 грн. (Капітальний ремонт санвузлів Мурованської ЗОШ І-ІІІ ступенів в
с.Муроване Пустомитівського району Львівської області - 103 605,00 грн., Капітальний
ремонт благоустрою Ямпільського НВК села Ямпіль Пустомитівського району Львівської
області 143 578,00 грн.);
- Семенівській сільській раді – 220 656,00 грн. (Капітальний ремонт зовнішнього
вуличного освітлення с.Семенівка, Пустомитівського р-ну, Львівської області - 159 506,00
грн.; Придбання та встановлення дитячого майданчика в с.Семенівка Пустомитівського
району Львівської області - 61 150,00 грн.);
- Миколаївській сільській раді - 111 868,00 грн. (Закупівля та встановлення
дитячих майданчиків в селі Миколаїв Миколаївської сільської ради Пустомитівського
району Львівської області - 24 677,00 грн.; Закупівля та встановлення пасажирських
зупинок для очікування громадського транспорту в населених пунктах Миколаївської
сільської ради Пустомитівського району Львівської області - 23 655,00 грн.; Капітальний
ремонт благоустрою парку ім.Марії Чубій в с.Гаї Пустомитівського району Львівської
області - 63 536,00 грн.);
- Пикуловичівській сільській раді - 58 390,00 грн. (Реконструкція вуличного
освітлення с.Пикуловичі по вул.Ставкова Пикуловичівської сільської ради
Пустомитівського району Львівської області – 34 980,00 грн.; Реконструкція вуличного
освітлення с.Пикуловичі вул.Л.Українки, Залізнична Пустомитівського району, Львівської
області – 23 410,00 грн.);
- Борщовицькій сільській раді - 210 456,00 грн. (Реконструкція вуличного
освітлення в с.Борщовичі Пустомитівського району Львівської області – 74 591,00 грн.;
Капітальний ремонт спортивного комплексу «Сокіл» по вул. С.Бандери в с.Борщовичі
Пустомитівського району Львівської області – 73 673,00 грн.; Капітальний ремонт
пішохідної доріжки та зовнішніх сходів Народного дому в с.Борщовичі Пустомитівського
району – 62 192,00 грн.);
- Містківській сільській раді – 140 841,00 грн. (Реконструкція лінії 0,4 кВ від ЗТП
– 23 (монтаж лінії вуличного освітлення) по вул. Б.Хмельницького – залізнична станція
«Містки» в с.Містки Пустомитівського району Львівської області – 65 925,00 грн.;
Реконструкція лінії 0,4 від КТП – 160 (монтаж лінії вуличного освітлення) с.Полянка
Пустомитівського р-н Львівської області – 64 916,00 грн.; Закупівля дитячого майданчика
на території с. Містки Пустомитівського району Львівської області 0 10 000,00 грн.);
- Пустомитівській міській раді – 47 016,00 грн. (Закупівля та встановлення нового
обладнання для дитячого ігрового майданчика "Дзига"у м. Путомити Львівської області –
10 000,00 грн.; Придбання та встановлення обладнання для створення громадського артпростору у м.Пустомити Львівської області – 28 016 грн.; Закупівля інвентарю для занять з
волейболу на території м.Пустомити Пустомитівського району Львівської області –
9 000,00 грн.);
- Ставчанській сільській раді – 40 000,00 грн. (Закупівля та встановлення
дитячого майданчика на території с. Ставчани Пустомитівського району Львівської
області – 20 000,00 грн., Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчику в
с.Підгайці Ставчанської сільської ради Пустомитівського р-ну Львівської області –
20 000,00 грн.).
Відділу культури Пустомитівської райдержадміністрації в сумі 493 567,00 грн., а
саме:
КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання»
КЕКВ 3110 – 96 992,00 грн. (Придбання музичних інструментів для Оброшинської дитячої
музичної школи Пустомитівського району” - 45 538 грн.; Закупівля музичних інструментів
для Звенигородської дитячої музичної школи Пустомитівського району Львівської
області - 51 454 грн.).
КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2210 – 87 712,00 грн.
(Закупівля меблів та комп’ютерів для Пустомитівської районної бібліотеки для дітей –

65 614,00 грн.; Сільська бібліотека – сучасний формат (модернізація бібліотеки-філії №66
в с. Старе Село Пустомитівського району Львівської області) - 22 098 грн.).
КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та інших клубних закладів»:
КЕКВ 2210 – 67 821,00 грн. (Закупівля танцювального взуття для зразкового
танцювального колективу народного танцю «Бавниця» народного дому с. Зимна Вода
Пустомитівського району Львівської області - 11 282 грн.; Закупівля сценічних костюмів
для танцювально-аматорського колективу "Оберіг" Народного дому с.Наварія
Пустомитівського району Львівської області - 47 421 грн.; Придбання крісел в Народний
дім с. Містки Пустомитівського району Львівської області - 9 118 грн.);
КЕКВ 2240 – 77 407,00 грн., Придбання та встановлення Інтернет мережі у закладах
культури Пустомитівського району;
КЕКВ 3110 – 10 726,00 грн. (Придбання мультимедійного обладнання в Народний
дім с. Будьків Пустомитівського району Львівської області - 5 363 грн.; Придбання
мультимедійного обладнання в Народний дім № 2 в с. Старе Село Пустомитівського
району Львівської області - 5 363 грн.);
КЕКВ 3132 – 152 909,00 грн. (Капітальний ремонт музею-садиби Устияновичів у
с.Вовків Пустомитівського району Львівської області - 73 784 грн.; Капітальний ремонт
даху Народного дому № 1 в с. Старе Село Пустомитівського району Львівської області 79 125 грн.).
Відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації в сумі 1 572 132,00 грн., в
тому числі:
КПКВК 0611010 в сумі 618 902,00 грн., а саме:
КЕКВ 3110 – 12 363,00 (Придбання мультимедійного центру для вихованців ДНЗ
с.Старе Село Пустомитівського району Львівської області);
КЕКВ 3132 – 606 539,00 грн. (Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ в с.Семенівка
Пустомитівського району Львівської області – 74 931,00 грн.; Капітальний ремонт ДНЗ в
с. Підбірці Пустомитівського району Львівської області – 51 704,00 грн.; Капітальний
ремонт з утепленням фасаду ДНЗ в с.Оброшино Пустомитівського району Львівської
області – 74 181,00 грн.; Капітальний ремонт ДНЗ №1 в м.Пустомити Пустомитівського
району Львівської області – 89 672,00 грн.; Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ
№2 в м.Пустомити Пустомитівського району Львівської області – 96 690,00 грн.;
Капітальний ремонт з утепленням фасаду ДНЗ №3 в м.Пустомити Пустомитівського
району Львівської області – 120 804,00 грн.; Капітальний ремонт будівлі (армування
фундаменту) ДНЗ с. Старе Село Пустомитівського району Львівської області – 98 557,00
грн.;).
КПКВК 0611020 в сумі 953 230,00 грн., а саме:
КЕКВ 3110 – 59 643,00 грн. (Придбання індивідуальних шкільних шафок для учнів
Старосільської ЗОШ 1-3 ст. с. Старе Село, Пустомитівського району);
КЕКВ 3132 – 893 587 ,00 грн. (Капітальний ремонт санвузлів Зимноводівської ЗОШ
№1 І-ІІІ ступенів в с.Зимна Вода Пустомитівського району Львівської області – 83 790,00
грн.; Капітальний ремонт санвузлів Пустомитівської ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів в
м.Пустомити Пустомитівського району Львівської області – 61 957,00 грн.; Капітальний
ремонт (облаштування території) Борщовицького НВК І-ІІІ ступенів в с.Борщовичі
Пустомитівського району Львівської області – 79 617,00 грн.; Капітальний ремонт актової
зали Старосільської ЗОШ I-III ступенів Пустомитівського району Львівської області –
74 173,00 грн.; Капітальний ремонт Городиславицького НВК І-ІІ ступенів в
с.Городиславичі Пустомитівського району Львівської області – 60 816,00 грн.;
Капітальний ремонт спортзалу Жирівського НВК І-ІІ ступенів в с.Жирівка
Пустомитівського району Львівської області – 83 588,00 грн.; Капітальний ремонт
санвузлів Пустомитівської ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів в м.Пустомити Пустомитівського
району Львівської області – 104 112,00 грн.; Капітальний ремонт Милятичівської ЗОШ ІІІІ ступенів в с.Милятичі Пустомитівського району Львівської області – 103 443,00 грн.;

Капітальний ремонт корпусу №2 Ставчанського НВК І-ІІІ ступенів Пустомитівського
району Львівської області – 21 152,00 грн.; Капітальний ремонт спортзалу
Пикуловицького НВК ЗНЗ І-ІІІ ДНЗ в с.Пикуловичі Пустомитівського району Львівської
області – 94 493,00 грн.; Капітальний ремонт з утепленням фасаду Гаївського НВК І
ступеня в с.Гаї Пустомитівського району Львівської області – 33 397,00 грн.; Капітальний
ремонт з утепленням фасаду Зимноводівської ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів в с.Зимна Вода
Пустомитівського району Львівської області – 93 049,00 грн.).
Комунальному закладу Пустомитівської районної ради «Пустомитівській
центральній районній лікарні» в сумі 377 441,00 грн., в тому числі:
КПКВК 3712010
КЕКВ 3210 – 163 656,00 грн. (Придбання високочастотного електрокоагулятора ЕК300М з функцією зварювання живих біологічних тканин для Щирецької міської лікарні
Пустомитівської ЦРЛ – 44 636,00 грн.; Закупівля автоматичного біохімічного аналізатора
DS-161 для комунального закладу Пустомитівської районної ради Пустомитівської ЦРЛ –
119020,00 грн.).
КПКВК 3712113
КЕКВ 3210 – 134640,00 грн. (Закупівля автоматичного гематологічного аналізатора
для Старосільської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини Пустомитівського
району Львівської області – 49 712,00 грн.; Капітальний ремонт сходової клітки та ремонт
пандусу АЗПСМ в с.Ставчани Комунального Закладу Пустомитівської районної ради
"Пустомитівська центральна районна лікарня" Пустомитівського району Львівської
області – 84 928,00 грн.).
КПКВК 3717322
КЕКВ 3210 – 79 145,00 грн. (Реконструкція системи енергопостачання в АЗПСМ с.
Старе Село Пустомитівського району Львівської області).
2.4. Збільшити асигнування:
Органам місцевого самоврядування в сумі – 115 891,00 грн., а саме:
- Звенигородській сільській раді по КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого
бюджету» КЕКВ 2620 (на створення майбутнього історико – культурного заповідника) в
сумі – 95 891,00 грн.;
- Пустомитівській міській раді по 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»
КЕКВ 2620 (на виконання районної програми підтримки діяльності ГО «Вектор розвитку
єдиноборств» на 2018-2020 рік) в сумі – 20 000,00 грн.
Управлінню соціального захисту населення ТПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у
сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2730 (Інші виплати
населенню) в сумі 120 000,00 грн., а саме:
- Лопачуку Олександру Володимировичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю с.
Солонка, на лікування;
- Віблій Ганні Михайлівні в сумі 15,0 тис. грн., мешканці смт. Щирець, на лікування
пораненого в АТО сина Віблого Олега Романовича;
- Шилич Оксані Володимирівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці смт. Щирець, на
лікування;
- Лесів Володимиру Михайловичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю с.Шоломия,
учаснику АТО на вирішення соціально-побутових питань;
- Пеприк Любові Василівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці м.Пустомити, на
лікування;
- Грицевичу Юрію Любомировичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю с.Сокільники, на
лікування;
- Гавриляк Руслані Григорівні в сумі 15,0 тис. грн., начальнику відділу фінансовогосподарського забезпечення районної ради, на лікування;
- Вовку Юрію Ігоровичу в сумі 20,0 тис. грн., мешканцю смт. Щирець,
онкохворому, на лікування;

- Завербній Ользі Григорівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці с.Миклашів, на
лікування;
- Ільків Ользі Володимирівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці смт.Щирець, дружині
Героя Небесної Сотні Ільківа Богдана Івановича.
3. Збільшити доходну (КДК 41053900) районного бюджету в сумі 478 106,35 грн., за
рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету, виділених з інших місцевих бюджетів
згідно з додатком №3.
Збільшений відповідно до пункту 4 даного рішення розмір видаткової частини
районного бюджету Пустомитівського району на 2018 рік спрямувати відділу освіти
Пустомитівської райдержадміністрації та КЗ «Пустомитівська ЦРЛ» на фінансування
заходів, наведених у додатку №3.
4. Затвердити розпорядження голови Пустомитівської районної державної
адміністрації:
- від 18.01.2018р. №8 «Про виділення коштів з резервного фонду районного
бюджету»;
- від 23.04.2018р. №310 «Про виділення коштів додаткової дотації з районного
бюджету».
5. 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 №1
до рішення районної ради
від 24.04.2018р.№481

Поступлення доходів до районного бюджету Пустомитівського району за
січень-березень місяць 2018 року
тис.грн

1

Затв.план
на рік

план на січеньберезень місяць

Факт за
січеньберезень
місяць

2

3

4

% до плану на
% до плану
січень-березень
на рік
місяць

5

6

Доходи загального фонду
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
Плата за розміщ. тимчасово вільних коштів
Інші надходження

122030,3

30663,2

33193,2

27,2

108,3

34,0
21,0

8,4
5,4

4,5
40,3

13,2
191,9

53,6
746,3

#ДЕЛ/0!
0,0

#ДЕЛ/0!
0,0

3,0

0,4

88,0

2933,3

22000,0

Разом доходів

122098,3

30679,2

33336,4

27,3

108,7

Офіційні трансферти

712468,2

243470,2

240573,3

33,8

98,8

Базова дотація
Додаткова дотація
Медична субвенція
Субвенції з місцевого бюджету
Освітня субвенція
Субвенція по соціальному захисту
Інші субвенції

16845,1
14837,0
50946,0
35095,7
118493,5
470676,3
5574,6

4211,1
2596,5
15039,1
9286,4
27372,0
183332,2
1632,9

4211,1
2596,5
15039,1
8838,0
27372,0
179557,8
2958,8

3656,6

1064,2

1348,5

3656,6
838223,1

914,2
275213,6

1239,3
275258,2

25,0
17,5
29,5
25,2
23,1
38,1
36,9
36,9
33,9
32,8

100,0
100,0
100,0
95,2
100,0
97,9
181,2
126,7
135,6
100,0

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

в т.ч. власні надходження бюджених устан.
ВСЬОГО ДОХОДІВ

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління

2,0
10,4
8,0

1,8

Іван Мудрий
Любомир Максим

Видатки
районного бюджету по Пустомитівському району
за січень- березень 2018 р.

Додаток №2
до рішення районної ради
від 24.04.2018р.№481

1. Державне управління

6145,6

5790,6

тис.грн.
Виконано % викон. % викон.
за січеньдо затв. до уточн.
березень
плану
бюд-ту
2018р.
4
5
6
1448,4
1143,3
18,6
19,7

в.т.ч. органи місцевого самовряд.

6145,6

5790,6

1448,4

1143,3

18,6

19,7

208920,4
90753,4
17625,2
2033,9
99,0
8810,0
2585,0

209366,4
90753,4
350 0
17884,6
2033,9
99,0
8810,0

54741,7
27151,2
4340,2
466,2
20,8
2031,9

46715,0
18921,5
3648,4
396,1

22,4
20,8
20,7
19,5

1767,6

2585,0

594,6

469,5

20,1
0,0

22,3
20,8
20,4
19,5
0,0
20,1
18,2

центр соціальної реабілітації дітей -інвалідів .

1078,2

248,0
503,5
31,8
210,2
51,9

245,8
494,4
29,3
172,5
46,4

30,0

1088,0
131,0
900,0
200,0

1078,2
1248,0
131,0
999,4
200,0

36,4

- одноразова матеріальна допомога

45,4
22,4
19,2
23,2

39,6
22,4
17,3
23,2

180,0
155,0
70,0
280,0
14,0

180,0
155,0
70,0
280,0
14,0

52,0
38,0
17,5
70,0
3,5

0,0

0,0

7,0
17,3
2,2

0,0
10,0
6,2
15,7

0,0
10,0
6,2
15,7

1,1

1,1

0,3

0,3

27,3

27,3

24634,4
630,0
630,0

24857,4
630,0
630,0

6714,1
157,5
157,5

6408,0
157,4
157,4

26,0
25,0
25,0

25,8
25,0
25,0

3192,0

3192,0

768,2

684,1

21,4

21,4

1379,0
200,0
1493,0
120,0

1379,0
200,0
1493,0
120,0
550,0
30,0
100,0
100,0
4950,0
5,3
500,0
358709,7
7414,9

311,1
48,0
383,9
25,2
550,0

276,9
41,7
359,4
6,1
500,0

20,1
20,9
24,1
5,1
0,0
0,0

100,0
50,0
550,0
1,0
200,0
96772,3
1654,9

39,4
0,0

20,1
20,9
24,1
5,1
90,9
0,0
39,4
0,0
0,0

200,0
78417,1
97,8

40,0
21,9
1,3

40,0
21,9
1,3

600,0

600,0

100,4

100,4

650,0

650,0

50,0

469070,6

3218,2
469070,6

3218,2
180638,3

3218,2
98236,3

38,5

100,0
20,9

179500,0

179500,0

39353,7

36627,4

20,4

20,4

1373,6

1373,6

300,0

252,2

18,4

18,4

288197,0
834566,5
3656,6
838223,1

288197,0
839763,8
15168,4
854932,2

140984,6
283034,1
8237,8
291271,9

61356,7
179969,4
4424,2
184393,6

21,3
21,6
121,0
22,0

21,3
21,4
29,2
21,6

1

2. Освіта
3. Охорона здоров»я
4. Соц.захист всього, в тому числі:
- районний центр служби для молоді
- молодіжні програми
- територіальний центр
КП "Соціальні гарантії"

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
саннаторно курортні путівкии учасникам ВВВ,вдовам.
фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів
пільги окремим категоріям ,послуги звязку
- надвишка по догляду за інвалідом І-ї групи
- відшкодування фонду соціал. страхуван.від несщасних випадків на
виробництві.
5. Культура
6. Засоби масової інформації в т.ч.
- преса
7. Фізкультура і спорт
в т.ч.: ДЮСШ
-ФСТ «Колос»
- спортивна школа "Тризуб" "Надія"
-відділ молоді і спорту
8,Членські внески до асоціації
9. Послуги з економічної діяльності
Заходи з енергозбереження
9. Матеріальний резерв району
12 Резервний фонд
13.Реалізація програм в галузі лісового продовольства
14.Реалізація програм в галузі с/господ..
Разом видатків
Інша дотація з місцевого бюджету
Субвенція з місцевого бюджетуна на здійснення автомобільних доріх
загального користування
Інша субвенція з місцевого бюджету
Субвенція з місцевого бюджетуна здійснення переданих видатків у
сфері охорони здоровяза рахунок коштів медич. субвенції державному
бюджету)
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету)
Видатки за рахунок субвенції державного бюджету на соц. захист
Виплату допомоги сім’ям з дітьми , малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам
Виплата державної соціальної допомоги на діте сиріт та дітей позбавлення
батьківського піклування
Надання пільг та житлових субсидій населенню
Разом видатків
Спец. Кошти (власні видат.)
Всього видатків

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління

Затверджено
по бюд-ту на
2018р.

Уточн. план
на 2018

2

3

30,0
50,0
5000,0
500,0
357481,0
7364,9

план на
вказаний
період

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №3
до рішення районної ради
від 24 квітня 2018 №481

Розподіл іншої субвенції з місцевого бюджету, отриманих від інших місцевих
бюджетів
№
п/п

Назва органу
місцевого
самоврядування
Миколаївська
сільська рада
(ріш.с/ради №616
від 02.04.2018)

Сума
субвенції,
грн.
31 737,94

2

Звенигородська
сільська рада
(ріш.с/ради №610
від 26.01.2018)

3

4

1

КЕКВ 2620 КЕКВ 3220
31 737,94

0

46 368,41

46 368,41

0

Сокільницька
сільська рада
(ріш. с/ради №447
від 06.03.2018)

200 000,00

0

200 000,00

Сокільницька
сільська рада
(ріш. с/ради №469
від 19.04.2018)

200 000,00

150 000,00

50 000,00

Всього

478 106,35

228 106,35

250 000,00

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління РДА

Призначення
КЗ «Пустомитівська ЦРЛ»
КПКВК 3712113 КЕКВ 2282
(для фінансування 0,5 ставки
посади лікаря-стамотолога в
АЗПСМ с.Миколаїв)
Відділу освіти КПКВК
0611010 КЕКВ 2240 – 8674,00
грн. (виготовлення технічної
документації на обєкт
нерухомого майна (ДНЗ
«Сонечко»)
Відділу культури КПКВК
1014060 КЕКВ 2240 –
37694,41 грн.(на виготовлення
технічної документації на
обєкти нерухомого майна (НД
с.Звенигород, с.Шоломинь,
с.Відники)
КЗ «Пустомитівська ЦРЛ»
КПКВК 3712113 КЕКВ 3210
Для капітального ремонту
Сокільницької амбулаторії
ЗПСМ в сумі 200 000,00 грн.
КЗ «Пустомитівська ЦРЛ»
КПКВК 3712113 КЕКВ 2282
для придбання меблів
Сокільницької амбулаторії
ЗПСМ в сумі 100 000,00 грн.;
Відділу освіти КПКВК
0611020 КЕКВ 3110 –
50 000,00 грн., КЕКВ 2210 –
50 000,00 грн. для
Сокільницької ЗОШ І-ІІІ
ступенів ім. Івана Франка.

Іван Мудрий
Любомир Максим

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 482
від “24” квітня 2018р.
Про спрямування обсягу вільного залишку коштів
районного бюджету, що склався станом на 1 січня 2018 року.

На підставі частини 4 статті 14 та частини 7 статті 78 Бюджетного
кодексу України, враховуючи пропозиції Пустомитівської районної державної
адміністрації по розподілу коштів районного бюджету Пустомитівського
району, викладені у листі від 20.04.2018 №04\21-1168, висновок постійної
комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від
23.04.2018, 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 2 013 500,00 грн., а саме:
1.1. Органам місцевого самоврядування в сумі 40 000,00 грн., по КПКВК
3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 (поточні трансферти
органам державного управління інших рівнів), а саме:
- Старосільській сільській раді – 10000,00 грн. (на виготовлення
інформаційних таблиць-вказівників для населених пунктів);
- Пикуловичівській сільській раді – 30000,00 грн. (для виготовлення
детального плану території в межах вул. М.Булеци для встановлення
футбольного поля з штучним покриттям та спортивного майданчика для
розвитку молоді).
1.2. Відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації в сумі
156500,00 грн.
КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в.т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 в
сумі 10 000,00 грн. (капремонт фасаду з влаштування теплоізоляції зовнішніх
стін Старосільської ЗОШ І-ІІІ ст. Пустомитівського району Львівської області)
КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ 3142
(реконструкція та реставрація інших об’єктів) в сумі 146 500,00 грн. (на
завершення робіт по реконструкції даху школи №1 по вул. Парковій, 2 в
м.Пустомити Пустомитівського району Львівської області).
1.3. Районній державній адміністрації в сумі 292 000,00 грн.

КПКВК 0216082 «Придбання житла для окремих категорій населення
відповідно до законодавства» КЕКВ 3121 (капітальне будівництво (придбання)
житла) в сумі 292 000,00 грн. (на реалізацію Програми забезпечення житлом
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у Пустомитівському
районі на 2016-2018 роки).
1.4. Відділу культури Пустомитівської райдержадміністрації в сумі
515 000,00 грн., а саме:
КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» в сумі 480 000,00 грн.:
КЕКВ 2110 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 40 000,00
грн. (для комплектації мультимедійного обладнання);
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового
користування) – 75 000,00 грн. (на придбання ноутбуків);
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об`єктів) – 365 000,00 грн.
(капітальний ремонт народного дому в с.Загіря Пустомитівського району
Львівської області – 165 000,00 грн.; капремонт будівлі «Народного дому» в
с.Наварія (внутрішні роботи) – 200 000,00 грн.).
КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» КЕКВ 2210
(предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 5 000,00 грн. (для закупівлі
квитків на відвідування музеїв).
КПКВК 1017324 «Будівництво установ та закладів культури» КЕКВ 3142
(реконструкція та реставрація інших об`єктів) в сумі 30 000,00 грн.
(реконструкція гаража районного народного дому по вул. Грушевського, 15 в м.
Пустомити Львівської області).
1.5. Пустомитівській районній раді в сумі 850 000,00 грн.
КПКВК
0110150
«Організаційне,
інформаційно-аналітичне
та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)
– 850 000,00 грн. (для придбання службових автомобілів).
1.6.
Комунальному
закладу
Пустомитівської
районної
ради
«Пустомитівської центральної районної лікарні» в сумі 160 000,00 грн. по
КПКВК 3712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет» КЕКВ 2282 (окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку).
2. Спрямувати залишок коштів по КДК 41034200 «Медична субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам» в сумі 2 940 571,09 грн.
Комунальному закладу Пустомитівської районної ради «Пустомитівській
центральній районній лікарні», а саме:
ТПКВКМБ 3717322 «Будівництво медичних установ та закладів» КЕКВ
3210 ("Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)") (на
реконструкцію лікарської амбулаторії та благоустрій території лікарської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Борщовичі).
3. Спрямувати залишок коштів по КДК 41033900 «Освітня субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам» в сумі 11 500 000,00 грн., а саме:
ТПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ
3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) для реконструкції існуючого

корпусу школи ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Лева Шанковського в селі Оброшино
Пустомитівського району Львівської області в сумі 11 000 000,00 грн.;
ТПКВКМБ
0611020
«Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосвітніми навчальними закладами» КЕКВ 2210 (предмети, матеріали,
обладнання та інвентар) в сумі 500 000,00 грн.
4. 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
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РІШЕННЯ № 483
від “24” квітня 2018р.

Про внесення змін до рішення районної ради від 30.03.2018 №464 «Про
спрямування обсягу вільного залишку коштів районного бюджету, що
склався станом на 1 січня 2018 року»
Враховуючи викладене в листі Пустомитівської районної державної
адміністрації від 20.04.2018 №04/21-1168 та висновок постійної комісії районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 23.04.2018 року,
керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
від 21.05.1997, районна рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення районної ради від 30.03.2018 року №464 «Про
спрямування обсягу вільного залишку коштів районного бюджету, що склався станом
на 1 січня 2018 року», а саме:
підпункт 1.4 пункту 1 викласти в такій редакції:
«1.4. Районній державній адміністрації в сумі 392 000,00 грн., а саме:
КПКВК 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету
на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку
регіонів» в сумі 192 000,00 грн., а саме:
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 122 000,00 грн., в тому числі:
– 15 000,00 грн.( на виконання «Програми підтримки органів державної
виконавчої влади у Пустомитівському на 2018 рік»: 7 000,00 грн. - фінансове
управління, 8 000,00 грн. – служба у справах дітей);
- 8 000,00 грн. (на виконання Програми розвитку архівної справи,
забезпечення належного зберігання документів Національного архівного фонду
України в архівному відділі Пустомитівської райдержадміністрації та у
відомчих архівах органів державної влади, місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій району на 2018 рік);
- 9 000,00 грн. на виконання цільової програми «Забезпечення
функціонування центру надання адміністративних послуг Пустомитівської
районної державної адміністрації на 2018 рік»;
- 20 000,00 грн. на виконання Програми підготовки молоді до військової
служби у ЗСУ, організації військового обліку, забезпечення проведення
призову на строкову військову службу та здійснення заходів щодо відбору
кандидатів на військову службу за контрактом в Пустомитівському районі на
2018 рік.;

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 484
від “24” квітня 2018р.

Про внесення змін до рішення районної ради від 22.07.2014 №498 «Про
платні послуги музеїв Пустомитівського району».
Розглянувши викладене в листі відділу культури районної
держадміністрації від 23.04.2018 №280, з метою впорядкування платних послуг,
які надаються музеями Пустомитівського району, керуючись статтями 17, 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997,
постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних
послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній
та комунальній формі власності» від 12.11.2011 №1271 (із змінами, внесеними
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 №1131),
враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій від 23.04.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до пункту 1 рішення районної ради від 22.07.2014 №498
«Про платні послуги музеїв Пустомитівського району, виклавши його в
наступній редакції:
«1. Встановити з 1 травня 2018 року вартість вхідного квитка та
вартість екскурсії для відвідувачів музею-садиби Устияновичів у с.Вовків та
музею історії давньоруського міста Звенигород у таких розмірах:
- вхідний квиток для дорослих – 15 грн.;
- вхідний квиток для дітей (студентів) – 5 грн.;
- вартість екскурсії для дорослих – 100 грн.;
- вартість екскурсії для дітей та студентів – 40 грн.».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань 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

36 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 485
від “24” квітня 2018р.
Про звіт директора Комунального підприємства «Соціальні гарантії»
Пустомитівської районної ради Т.Савки про роботу підприємства
в 2017 році.
Заслухавши звіт директора Комунального підприємства «Соціальні
гарантії» Пустомитівської районної ради Т.Савки про роботу підприємства в
2017 році, відповідно до підпункту 8) пункту 1 статті 43 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997, враховуючи висновок
постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення,
сім’ї, материнства, дитинства від 16.04.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт директора Комунального підприємства «Соціальні гарантії»
Пустомитівської районної ради Савки Тараса Петровича про роботу
підприємства в 2017 році прийняти до відома.
2. Роботу Комунального
підприємства
«Соціальні
гарантії»
Пустомитівської районної ради в 2017 році вважати задовільною.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї, материнства,
дитинства (Ю. Зінько).

Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 486
від “24” квітня 2018р.
Про звіт в. о. головного лікаря Комунального Закладу Пустомитівської
районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня» І.Лабая
про роботу Закладу в 2017 році.
Заслухавши звіт в. о. головного лікаря Комунального Закладу
Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська центральна районна
лікарня» І.Лабая про роботу Закладу в 2017 році, відповідно до підпункту 8)
пункту 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
від 21.05.1997, враховуючи висновок постійної комісії з питань охорони
здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї, материнства, дитинства від
16.04.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт в. о. головного лікаря Комунального Закладу Пустомитівської
районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня» Лабая Івана
Михайловича про роботу Закладу в 2017 році прийняти до відома.
2. Роботу
Комунального Закладу Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська центральна районна лікарня» в 2017 році вважати
задовільною.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї, материнства,
дитинства (Ю. Зінько).

Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 487
від “24” квітня 2018р.
Про звіт директора Комунального підприємства «Архітектурнопланувальне бюро» Пустомитівської районної ради В.Юзькевича про
роботу підприємства в 2017 році.
Заслухавши
звіт
директора
Комунального
підприємства
«Архітектурно-планувальне бюро» Пустомитівської районної ради
В.Юзькевича про роботу підприємства в 2017 році, відповідно до підпункту
8) пункту 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
від 21.05.1997, враховуючи висновок постійної комісії з питань
архітектури,
житлово-комунального
господарства,
містобудування,
транспорту та зв’язку від 18.04.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт директора Комунального підприємства «Архітектурнопланувальне бюро» Пустомитівської районної ради Юзькевича Василя
Михайловича про роботу підприємства в 2017 році прийняти до відома.
2. Роботу Комунального підприємства «Архітектурно-планувальне
бюро» Пустомитівської районної ради в 2017 році вважати задовільною.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 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

36 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 488
від “24” квітня 2018р.
Про звіт редактора редакції районної газети «Голос народу»
Р.Скочиляса про роботу редакції в 2017 році.
Заслухавши звіт редактора редакції районної газети «Голос народу»
Р.Скочиляса про роботу редакції в 2017 році, відповідно до підпункту 8)
пункту 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
від 21.05.1997, враховуючи висновок постійної комісії з питань освіти, науки,
релігії, національного і духовного відродження, інформаційної політики та
свободи слова від 16.04.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт редактора редакції районної газети «Голос народу» Скочиляса
Романа Теодоровича про роботу редакції в 2017 році прийняти до відома.
2. Роботу редакції районної газети «Голос народу» в 2017 році
вважати задовільною.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 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
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ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 489
від “24” квітня 2018р.

Про роботу Пустомитівської централізованої бібліотечної системи
протягом 2017 року в умовах соціально-економічних перетворень.
Заслухавши інформацію директора
централізованої бібліотечної
системи Пакуш І.В. про роботу Пустомитівської централізованої бібліотечної
системи протягом 2017 року в умовах соціально-економічних перетворень,
керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
культуру», «Про бібліотеку і бібліотечну справу», Указом Президента
України «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України»,
враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань культури,
туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту від 19.04.2018,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію директора централізованої бібліотечної системи Пакуш
Ірини Володимирівни прийняти до відома.
2. Пустомитівській централізованій бібліотечній системі (І.Пакуш):
2.1. Активно приймати участь у обласному і районному конкурсах
мікропроектів з метою залучення позабюджетного фінансування.
2.2. Здійснити інвентаризацію книжкового фонду бібліотек системи з
метою очищення від застарілої та зношеної літератури.
2.3 Систематично проводити тренінги і семінари з метою підвищення
кваліфікації бібліотечних працівників, зокрема, в плані розвитку
інформаційних технологій та викликів сучасності.
3. Відділу культури Пустомиітвської районної держадміністрації
(т.в.о.О.Руденко) вжити заходів для покращення фінансування бібліотек ЦБС
з метою надання на вимогу користувачів основних бібліотечних послуг.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної
культури і спорту (А.Добрянський).
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 490
від “24” квітня 2018р.

Про надання погодження Комунальному Закладу Пустомитівської
районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня» на
передачу в оренду окремого приміщення та майна в АЗПСМ
с. Старе Село.
Розглянувши листи: лікаря-стоматолога Сень М.Л. (вх. №378 від
03.04.2018), КЗ Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна
районна лікарня» від 18.04.2018 №677, керуючись розділом 7 статуту КЗ
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня»,
враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку від
18.04.2018 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Погодити Комунальному Закладу Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська центральна районна лікарня» передачу в оренду лікарюстоматологу Сень М.Л. приміщення та майна стоматологічного кабінету в
АЗПСМ с. Старе Село, згідно з додатком.
2. Комунальному Закладу Пустомитівької районної ради «Пустомитівська
центральна районна лікарня» (в.о. І. Лабай:)
- укласти договір оренди з орендарем, лікарем-стоматологом Сень М.Л.,
терміном до 31.12.2018, встановивши орендну плату в розмірі 1 грн.;
- зобов’язати лікаря-стоматолога Сень М.Л., яка уклала договір оренди,
надавати на пільгових умовах медичну допомогу дітям, малозабезпеченим
громадянам, декретованій групі населення, які належать до АЗПСМ с. Старе
Село;
- достроково припиняти в односторонньому порядку договір оренди у
випадку порушення орендарем умов договору.
3. Контроль за виконання 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

Додаток
до рішення районної ради
від 24.04.2018 №490
Перелік приміщення та майна, що передається в оренду лікарюстоматологу Сень М.Л.
№п
/п

Назва
об’єкту

1.

Приміщення
, кабінет
стоматології

Адреса
с.Старе
Село

Кімн
ати
Каб.

Пло Основні засоби
ща,
кв. м
24,8 Установка
стоматологічна
(1шт)
Компресор
стоматологічний
(1шт)
Стерилізатор
ГП-20 (1шт)
Бокс (камера)
ультрафіолетова
(1шт)
Стоматологічне
крісло (1шт)
П’єзоелектричн
ий скалер (1
шт.)

Інші
матеріальні
цінності
Лоток
ниркоподібний
(6 шт)
Зонд
стоматологічний
(6 шт)
Пінцет
стоматологічний
(6шт )

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:
В.о. головного лікаря КЗ
Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська ЦРЛ»

Іван Лабай

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 491
від “24” квітня 2018р.

Про реорганізацію шляхом перетворення Комунального Закладу
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна
лікарня» в Комунальне некомерційне підприємство Пустомитівської
районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня»
Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів
охорони здоров’я» від 06.04.2017 року №2002-VІІІ, Розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 30.11.2016 року №1013-Р «Про схвалення Концепції
реформи фінансування системи охорони здоров’я», відповідно до статей 59, 63,
78 Господарського кодексу України, статей 104-107 Цивільного кодексу
України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань, з метою підвищення рівня
медичного обслуговування населення, якості обстежень, діагностики та
лікування різних захворювань мешканців Пустомитівського
району,
впровадження нових підходів щодо організації закладів охорони здоров’я та їх
фінансового забезпечення, враховуючи висновок постійної комісії районної
ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї,
материнства, дитинства від 23.04.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Реорганізувати Комунальний Заклад Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська центральна районна лікарня» (код ЄДРПОУ 01998035) разом з
відокремленими підрозділами шляхом перетворення в Комунальне
некомерційне підприємство Пустомитівської районної ради «Пустомитівська
центральна районна лікарня».
2.Встановити,
що
Комунальне
некомерційне
підприємство
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня»
є правонаступником всіх прав та обов’язків Комунального закладу
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня».
3.Визнати Комунальне некомерційне підприємство Пустомитівської
районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня» таким, що не
підлягає в подальшому приватизації.

4.Утворити
комісію
з
реорганізації
Комунального
Закладу
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня»
та затвердити її склад згідно з додатком.
5.Місцем роботи комісії з реорганізації Комунального Закладу
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня»
визначити приміщення за адресою: Україна, 81100 , Львівська область, місто
Пустомити, вул. Грушевського, 7.
6. Визначити, що строк пред’явлення вимог кредиторами до
Комунального Закладу Пустомитівської районної ради «Пустомитівська
центральна районна лікарня» складає 2 (два) місяці з дня оприлюднення
повідомлення про рішення «Про реорганізацію шляхом перетворення
Комунального Закладу Пустомитівської районної ради «Пустомитівська
центральна районна лікарня» в Комунальне некомерційне підприємство
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня».
7. Голові комісії з реорганізації Комунального Закладу Пустомитівської
районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня» І.Лабаю у
встановленому чинним законодавством порядку забезпечити вжиття всіх
необхідних заходів щодо реорганізації та державної реєстрації реорганізації
Комунального Закладу Пустомитівської районної ради «Пустомитівська
центральна районна лікарня» шляхом перетворення у Комунальне
некомерційне підприємство Пустомитівської районної ради «Пустомитівська
центральна районна лікарня», в тому числі:
7.1. Розробку Статуту Комунального некомерційного підприємства
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня»
та подання його на затвердження Пустомитівською районною радою.
7.2. Повідомлення в установленому чинним законодавством України
порядку працівників Комунального Закладу Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська центральна районна лікарня» про реорганізацію Закладу.
Забезпечення
дотримання
соціально-правових
гарантій
працівників
Комунального закладу Пустомитівської районної ради «Пустомитівська
центральна районна лікарня» у порядку та на умовах, визначених чинним
законодавством України.
7.3. Проведення інвентаризації майна Комунального Закладу
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня».
7.4. Проведення розрахунків з бюджетом, дебіторами та кредиторами за
зобов’язаннями Комунального Закладу Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська центральна районна лікарня».
7.5. Складання передавального акту та подання його на затвердження до
Пустомитівської районної ради після закінчення строку пред’явлення вимог
кредиторами до Комунального Закладу Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська центральна районна лікарня».
7.6. Надання державному реєстратору документів, передбачених Законом
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», для проведення державної реєстрації
перетворення Комунального закладу Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська центральна районна лікарня».

8.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї,
материнства, дитинства (Ю.Зінько).

Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток
до рішення районної ради
від 24.04.2018р. №491
Склад комісії з реорганізації Комунального Закладу Пустомитівської
районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня»
Голова комісії
Члени комісії

Лабай Іван Михайлович
Сарахман Ярослава
Ярославівна
Левицький Євген
Володимирович
Зінько Юрій
Володимирович
Фрис Володимир
Ярославович

Заступник голови районної ради

2165715178
2262805206
1452006871
3087610078
3054107437

Іван Мудрий

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 492
від “24” квітня 2018р.

Про погодження внесення змін до штатного розпису стоматологічного
відділення поліклінічного відділення Комунального Закладу
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна
лікарня».
Розглянувши
викладене
в
листі
Комунального
Закладу
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня»
від 13.04.2018 №659 (додається), керуючись статтею 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, соціального
захисту населення, сім’ї, материнства, дитинства від 23.04.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Погодити внесення змін у штатний розпис стоматологічного
відділення поліклінічного відділення Комунального Закладу Пустомитівської
районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня» та Щирецької
міської лікарні, а також філії відділення Комунального Закладу
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня»
в с.Зимна Вода, а саме введення до штатних розписів:
-Комунального
Закладу
Пустомитівської
районної
ради
«Пустомитівська центральна районна лікарня» – 7,5 ставки посад лікарястоматолога ( місцем виконання їх службових обов’язків будуть АЗПСМ сіл:
Борщовичі, Верхня Білка, Звенигород, Вовків, Сокільники).
- Щирецької міської лікарні – 1,0 ставки посади лікаря-стоматолога;
філія
поліклінічного
відділення
Комунального
Закладу
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня»
в с.Зимна Вода – 1,0 ставки посади лікаря-стоматолога.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї,
материнства, дитинства. (Ю.Зінько)
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 493
від “24” квітня 2018р.

Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки водного фонду для рибогосподарських потреб,
з метою надання в оренду гр. Задорожному Василю Васильовичу для
влаштування та обслуговування ставків по вирощуванню риби площею
3,5401 га та знаходиться на території Жирівської сільської ради
Пустомитівського району Львівської області (за межами населеного
пункту).
Розглянувши заяву гр. Задорожного Василя Васильовича від
31.01.2018 (вх.№153 від 08.02.2018) з доданими матеріалами, враховуючи
висновок державної експертизи землевпорядної документації Головного
управління Держгеокадастру у Львівській області від 19.01.2018 №04, на
підставі ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», висновку постійної
комісії з питань використання землі та регулювання земельних ресурсів від
18.04.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки водного фонду для рибогосподарських потреб, з
метою надання в оренду гр. Задорожному Василю Васильовичу для
влаштування та обслуговування ставків по вирощуванню риби площею
3,5401 га (кадастровий номер – 4623682800:09:000:0075) та знаходиться на
території Жирівської сільської ради Пустомитівського району Львівської
області (за межами населеного пункту), на загальну суму 84177,80 грн.
(вісімдесят чотири тисячі сто сімдесят сім гривень 80 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

36 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 494
від “24” квітня 2018р.

Про затвердження технічної документації з визначення нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться в оренді ФОП
Іванціва Романа Івановича за адресою: Львівська область,
Пустомитівський район, Жирівська сільська рада (за межами
населеного пункту).
Розглянувши заяву ФОП Іванціва Романа Івановича від 20.03.2018
(вх.№344 від 26.03.2018) з доданими матеріалами, враховуючи висновок
державної експертизи землевпорядної документації Головного управління
Держгеокадастру у Львівській області від 20.03.2018 №160, на підставі ст. 23
Закону України «Про оцінку земель», висновку постійної комісії з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів від 18.04.2018,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з визначення нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться в оренді ФОП Іванціва
Романа Івановича, для розташування майстерні по складанню та ремонту
меблів, площею 0,6858 га (кадастровий номер – 4623682800:08:000:0689) та
знаходиться на території Жирівської сільської ради Пустомитівського
району Львівської області (за межами населеного пункту), на загальну суму
6677274,43 грн. (шість мільйонів шістсот сімдесят сім тисяч двісті сімдесят
чотири гривні 43 копійки) в розрахунку на один квадратний метр земельної
ділянки 973,65 грн. (дев’ятсот сімдесят три гривні 65 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

36 – та

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 495
від “24” квітня 2018р.

Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки ТзОВ «Вест Ойл Груп» для обслуговування
будівель та споруд нафтобази площею 2,3938 га та знаходиться на
території Давидівської сільської ради (ОТГ) Пустомитівського району
Львівської області (за межами населеного пункту).
Розглянувши лист ТзОВ «Вест Ойл Груп» від 06.02.2018 (вх.№151 від
08.02.2018) з доданими матеріалами, враховуючи висновок державної
експертизи
землевпорядної
документації
Головного
управління
Держгеокадастру у Львівській області від 17.01.2017 №1242, на підставі ст.
23 Закону України «Про оцінку земель», висновку постійної комісії з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів від 18.04.2018,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки ТзОВ «Вест Ойл Груп» для обслуговування
будівель та споруд нафтобази площею 2,3938 га (кадастровий номер –
4623685100:04:000:0382) та знаходиться на території Давидівської сільської
ради (ОТГ) Пустомитівського району Львівської області (за межами
населеного пункту), на загальну суму 12872400,39 грн. (дванадцять мільйонів
вісімсот сімдесят дві тисячі чотириста гривень 39 копійок) в розрахунку на
один квадратний метр земельної ділянки 537,74 грн. (п’ятсот тридцять сім
гривень 74 копійки).
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

