УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

37 – ма

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 496
від “19” червня 2018р.

Про порядок денний 37-ї позачергової сесії
Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 37-ї позачергової сесії:
1. Про надання одноразової матеріальної допомоги мешканці
Пустомитівського району О.Биць.
2. Про затвердження окремих цільових програм в новій редакції.
3. Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 №416
«Про формування резервного фонду районного бюджету Пустомитівського
району на 2018 рік».
4. Про внесення змін до показників районного бюджету
Пустомитівського району на 2018 рік.
5. Про внесення змін до рішень районної ради.
6. 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».
7. Про реорганізацію Загірянського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» у
Загір’янський НВК «ЗОШ І ступеня – ДНЗ».
8. Різне.
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

37 – ма

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 497
від “19” червня 2018р.

Про надання одноразової матеріальної допомоги мешканці
Пустомитівського району О.Биць.
Враховуючи викладене в заяві мешканки Пустомитівського району
О.Биць від 04.06.2018 (додається), 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 18.06.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати матеріальну допомогу мешканці Пустомитівського району
Биць Оксані Євгенівні в сумі 35,0 тис. грн. за рахунок коштів районного
бюджету на 2018 рік на лікування її малолітнього сина Биць Івана Юрійовича;
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

37 – ма

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 498
від “19” червня 2018р.

Про затвердження окремих цільових програм в новій редакції.
Керуючись підпунктом 16) пункту 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року, враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій від 18.06.2018 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Викласти в новій редакції окремі цільові програми, зокрема:
1.1. Програму розвитку місцевого самоврядування Пустомитівського
району на 2018 – 2020 роки, затверджену підпунктом 1.1.15 пункту 1 рішення
районної ради від 22.12.2017 №412, згідно з додатком №1;
1.2. Районну Програму з транскордонного співробітництва на 2018-2020
роки, затверджену підпунктом 1.1.18 пункту 1 рішення районної ради від
22.12.2017 №412, згідно з додатком №2.
1.3. Програму матеріально-технічного забезпечення підшефних
військових частин на 2018 рік, затверджену підпунктом 1.1.36 пункту 1 рішення
районної ради від 22.12.2017 №412 (зі змінами та доповненнями, внесеними
рішенням районної ради від 02.02.2018 №429 та від 30.03.2018 №460), згідно з
додатком №3.
1.4. Програму підтримки органів державної виконавчої влади у
Пустомитівському районі на 2018 рік, затверджену підпунктом 1.1.33 пункту 1
рішення районної ради від 22.12.2017 №412 (зі змінами та доповненнями,
внесеними рішеннями районної ради від 02.02.2018 №429, від 28.02.2018 №451
та від 30.03.2018 №460), згідно з додатком №4.
2. Фінансовому управлінню районної держадміністрації (Л.Максим)
здійснювати фінансування вищезгаданих програм згідно прийнятих рішень
районної ради щодо їх фінансування.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток №1
до рішення районної ради
від 19 червня 2018 №498
Програма розвитку місцевого самоврядування
Пустомитівського району на 2018-2020 роки (в новій редакції).
І. Обґрунтування необхідності прийняття програми розвитку місцевого
самоврядування Пустомитівського району на 2018-2020 роки.
Сучасний стан місцевого та регіонального розвитку характеризується
недостатністю належного матеріального, фінансового, кадрового та іншого
ресурсного забезпечення, необхідного для виконання завдань і повноважень
місцевого самоврядування.
Зокрема, з року в рік можна спостерігати катастрофічну нестачу коштів на
фінансування місцевого самоврядування, а дотаційних територіальних громад та
регіонів щораз стає все більше.
З огляду на вищевикладене, враховуючи, що районна рада є органом місцевого
самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад
Пустомитівського району, а також те, що районна рада є членом Обласної Асоціації
місцевих рад «Ради Львівщини», Асоціації органів місцевого самоврядування
"Єврорегіон Карпати - Україна" та Пустомитівської районної асоціації місцевих
громад (ПРАМГ) «Громади Пустомитівщини», доцільним є прийняття узгодженої
програми розвитку місцевого самоврядування на районному рівні.
ІІ. Мета програми.
Метою програми є забезпечення конституційних гарантій громадян на місцеве
самоврядування, а також підвищення ефективності транскордонної співпраці та
залучення додаткових коштів для розвитку району.
ІІІ. Загальний план заходів, спрямованих на виконання Програми,
та кошториси на 2018-2020 роки.
№
з/п

Назва заходу

Термін

Виконав
ці

Кошти на проведення
заходу, тис. грн.
2018

1.

Проведення нарад, семінарів
для посадових осіб
місцевого самоврядування

Фінансова підтримка
діяльності ОАМР „Ради
2.
Львівщини”, КПК 118600
КЕКВ 2800
Фінансова підтримка
діяльності Асоціації органів
місцевого самоврядування
3.
"Єврорегіон Карпати Україна", КПК 118600
КЕКВ 2800
Фінансова підтримка
діяльності Пустомитівської
районної асоціації місцевих
4.
громад (ПРАМГ) «Громади
Пустомитівщини», КПК
118600 КЕКВ 2800
ВСЬОГО

Щоквартально

Виконавч
ий апарат
районної
ради, ГО

Протягом року

Районна
рада

Протягом року

Районна
рада

Протягом року

Районна
рада

2019

Бюджет

2020

-

-

-

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

2050,0

500,0

500,0

2100,0

550,0

550,0

ІV. Очікувані результати від реалізації Програми.

-

районний

районний

районний

3200,0

1.Затвердження та фінансування цієї Програми передбачатиме:
1.1. Реальний початок системних змін у підходах до розуміння та розвитку
місцевого самоврядування.
1.2. Забезпечення державницького підходу до проблем розвитку місцевого
самоврядування України, на засадах Європейської Хартії місцевого самоврядування,
стало особливо актуальним у світлі змін до Конституції України загалом, та у
частині місцевого самоврядування зокрема.
1.3. Підтримку органів місцевого самоврядування та громад району у галузі
транскордонної співпраці, проектного менеджменту та об’єднання громад,
забезпечення участі органів місцевого самоврядування у конкурсних програмах
проектів розвитку.
1.4.Надання інформаційної, правової та аналітичної допомоги в процесі
децентралізації, а саме створенні об’єднаних територіальних громад.
2. Виконання Програми у розрізі завдань 2018-2020 року слугуватиме для
органів місцевого самоврядування Пустомитівщини своєрідним трампліном на
шляху до формування
самодостатніх територіальних громад, з визначеною
територією, матеріальними та фінансовими ресурсами, розвинутою соціальною
інфраструктурою,
спроможних
виконувати
функції
органів
місцевого
самоврядування на належному рівні.
ПАСПОРТ
програми розвитку місцевого самоврядування Пустомитівського
району на 2018-2020 роки.
1. Ініціатор розроблення Програми – Відділ соціально – економічного розвитку
району (написання проектів) та транскордонного співробітництва районної ради.
2. Дата, номер документа про затвердження Програми – рішення районної ради
від 22.12.2017 №412.
3. Розробник Програми – Відділ соціально – економічного розвитку району
(написання проектів) та транскордонного співробітництва районної ради.
4. Співрозробник Програми – Відділ фінансово-господарського забезпечення
районної ради.
5. Відповідальний виконавець Програми – Відділ соціально – економічного
розвитку району (написання проектів) та транскордонного співробітництва районної
ради.
6. Учасники Програми – Пустомитівська районна рада, місцеві ради
Пустомитівського району.
7. Термін реалізації Програми – 2018-2020 роки.
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,
всього – 3200,0 тис. грн., у тому числі:
8.1. 2018 рік - 2100,0 тис. грн., кошти районного бюджету.
8.2. 2019 рік - 550,0 тис. грн., кошти районного бюджету.
8.3. 2020 рік - 550,0 тис. грн., кошти районного бюджету.
Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Додаток №2
до рішення районної ради
від 19 червня 2018 №498

Районна Програма з транскордонного співробітництва
на 2018-2020 роки (в новій редакції).
1.Загальні положення
Районна Програма з транскордонного співробітництва на 2018-2020 роки
(далі – Програма) розроблена на виконання Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Указу Президента України від 19.12.2007 №
1236/2007 «Про заходи щодо активізації євроінтеграційного прикордонного
співробітництва»,
Державної
програми
розвитку
транскордонного
співробітництва на 2015 – 2020 роки, угод про транскордонну співпрацю,
підписаних між Пустомитівською районною радою Львівської області та
районами зарубіжних країн, зокрема, Перемишльським та Люблінським
Повітами Республіки Польща.
2.Мета Програми
Метою Програми є забезпечення реалізації на території Пустомитівського
району державної політики у сфері міжнародних відносин, транскордонного
співробітництва та взаємодії з міжнародними організаціями і фінансовими
інституціями в рамках міжнародної технічної допомоги, а також сприяння
реалізації Регіональної стратегії розвитку Львівської області через розвиток
транскордонного співробітництва в галузях економіки, торгівлі, а також
екологічної безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, туризму та
інших сфер суспільного життя.
3.Завдання та результативні показники Програми
Основними завданнями реалізації Програми є:
Організація офіційних прийомів для делегацій регіонів-партнерів
зарубіжних країн у рамках чинних та запланованих до підписання угод.
Активізація співпраці в рамках
міжнародних, міжрегіональних
організацій та єврорегіонів.
Візити делегацій Пустомитівського району до регіонів-партнерів
іноземних держав у рамках чинних та запланованих до підписання угод.
Проведення зустрічей, семінарів, конференцій із прикордонними
регіонами-партнерами з питань транскордонного співробітництва.
Проведення спільних транскордонних заходів.
Організація та проведення конференцій, круглих столів, семінарів з
питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Розробка, із залученням незалежних експертів, проектів міжнародної
технічної допомоги (МТД) на території Пустомитівського району.
Проведення навчальних семінарів та виїзних консультацій для
громадських організацій та органів місцевого самоврядування з питань
підготовки проектів у програмах міжнародної технічної допомоги.
Забезпечення промоційно-сувенірної продукції для протокольних
заходів.
Забезпечення участі художніх колективів району у міжнародних
конкурсах художньої самодіяльності на території партнерських Повітів
Республіки Польща.

2

Забезпечення
участі
молоді району у проектах обміну молоддю, що
проходять на територіях інших країн (Польщі, Німеччини та ін.).
Забезпечення участі волейбольних та футбольних команд
органів місцевого самоврядування району у щорічних змаганнях, що
проводяться на території партнерських Повітів Республіки Польща.
Перелік завдань та заходів Програми визначено в додатку 2 до Програми.
4.Обсяги та джерела фінансування
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного
бюджету. Показники орієнтовних обсягів фінансових витрат, необхідних для
виконання Програми в цілому, з визначенням джерел фінансування, наведено в
додатку 1 до Програми.
Кошти, передбачені на реалізацію Програми, використовуються
виконавцями її заходів – відділом соціально-економічного розвитку району
(написання проектів) та транскордонного співробітництва.
5. Строки та етапи виконання Програми
Програма реалізовуватиметься впродовж 2018 – 2020 років у межах
асигнувань, передбачених в районному бюджеті на відповідний рік.
У разі потреби до Програми вносяться зміни, які затверджуються на сесії
районної ради.
6.Координація та контроль за виконанням Програми
Координація і контроль за виконанням Програми покладається на
постійні комісії районної ради з питань культури, туризму, молодіжної
політики, фізичної культури і спорту та з питань бюджету, фінансів , податків
та інвестицій.
ПАСПОРТ районної Програми з транскордонного співробітництва на 2018 -2020 роки.
1. Ініціатор розроблення
Пустомитівська районна рада Львівської області
Програми:
2.

Розробник Програми:

3.

Співрозробник Програми:

4.

Відповідальні виконавці
Програми:

5.

Учасники Програми:

6.

Термін реалізації
Програми:
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми:
2018 – 2020 роки

7.

Відділ соціально-економічного розвитку району
(написання проектів) та транскордонного співробітництва,
постійна комісія районної ради з питань культури,
туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту,
постійна комісія з питань соціально-економічного
розвитку, промисловості, паливно-енергетичного
комплексу.
відділ соціально-економічного розвитку району
(написання проектів) та транскордонного співробітництва.
Пустомитівська районна рада;
структурні підрозділи Пустомитівської районної
держадміністрації;
органи місцевого самоврядування Пустомитівського
району;
регіони-партнери Пустомитівського району.
2018– 2020 роки
на 2018 рік – 400,0 тис. грн. (кошти районного бюджету)
на 2019 рік - 200,0 тис. грн. (кошти районного бюджету)
на 2020 рік - 200,0 тис. грн. (кошти районного бюджету)

3

Додаток 1
до Програми

Усього,

Ресурсне забезпечення
районної Програми з транскордонного співробітництва на 2018– 2020 роки
Обсяг коштів, які пропонується залучити
2018 рік
2019 рік
тис. грн.
тис. грн.
на виконання Програми
400,0
200,0
400,0

у тому числі
районний бюджет

200,0

2020 рік
тис. грн.
200,0
200,0

Додаток 2
до Програми

Перелік завдань та заходів районної Програми з транскордонного
співробітництва на 2018– 2020 роки
I.
Розвиток транскордонного
співробітництва

Напрями (цілі)
II.
Залучення та супровід проектів
МТД

III.
Промоція та формування позитивного
міжнародного іміджу Пустомитівщини

3
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2018-2020 роки
№
з/п
І.

Назва завдання
Розвиток транс
кордонного
співробітництва

Перелік заходів, завдання
1. Проведення зустрічей, семінарів, конференцій з прикордонними
регіонами- партнерами з питань транскордонного співробітництва
1.1. Візити делегації Пустомитівського районуі до Люблінського повіту
Люблінського воєводства (у рамках угоди про транскордонну співпрацю)
1.2. Візити делегації Пустомитівського районуі до Перемишльського повіту
Підкарпатського воєводства (у рамках угоди про транскордонну співпрацю)

Виконавці
заходу

Очікуваний
результат

Відділ соціальноекономічного
розвитку району
(написання проектів)
та транскордонного
співробітництва

У рамках
запланованих
заходів
очікується
поглиблення
транскордонного
співробітництва,
що сприятиме
реалізації заходів,
передбачених
Державною
програмою
розвитку
транскордонного
співробітництва,
покращенню
співпраці в
економічній та
гуманітарній
сферах з
прикордонними
регіонами
Республіки
Польща, а також
налагодження
нових контактів з
Польською
стороною

Пустомитівської
районної ради

1.3. Візити делегації Пустомитівського району до району Саарпфальц
Федеративної Республіки Німеччина (у рамках планованої до підписання
угоди)

ІІ.

Залучення та
супровід

2. Проведення спільних транскордонних заходів
2.1.Участь у передачі «Вифлеємського вогню примирення» на кордоні з
Польщею (смт.Нижанковичі Старосамбірський район) - січень.
2.2.Участь у міжнародному турнірі з волейболу на кубок старости
Люблінського повіту – березень-квітень.
2.3 Участь у міжнародному турнірі з волейболу на кубок голови
Пустомитівської районної ради – травень-червень.
2.4.Участь в дожинках повітових (святі врожаю) в Люблінському та
Перемишльському повітах (Польща)– серпень-вересень.
2.5.Участь у транскордонних самоврядних іграх з футболу і волейболу за
участю прикордонних районів Львівської області та повітів Підкарпатського
воєводства (Польща) –вересень.

Відділ соціальноекономічного
розвитку району
(написання проектів)
та транскордонного
співробітництва

1. Розробка із залученням незалежних експертів, подання, супровід та
співфінансування проектів МТД на території Пустомитівського району

Відділ соціальноекономічного

Пустомитівської
районної ради

Виконання цих
заходів надасть
4

5

проектів МТД

IІІ.

Промоція та
формування
позитивного
міжнародного
іміджу
Пустомитівщини

1.1. Проведення семінарів з представниками райдержадміністрації, її
галузевих відділів та управлінь, представниками недержавного сектору з
питань розробки, підготовки, подання та впровадження проектів
міжнародної технічної допомоги
1.2. Співфінансування проектів МТД на території Пустомитівського району

розвитку району
(написання проектів)
та транскордонного
співробітництва

2. Проведення навчальних семінарів та виїзних консультацій для
громадських організацій та органів місцевого самоврядування з питань
підготовки проектів у програмах міжнародної технічної допомоги
2.1. Розробка навчальної програми з питань написання та реалізації проектів
МТД
2.2. Проведення навчальних семінарів з питань написання та реалізації
проектів МТД для місцевих органів влади та громадських організацій
Пустомитівщини
3. Громадське обговорення реалізації проектів МТД на території
Пустомитівського району
3.1 .
Організація
круглих
столів
з
представниками
районної
держадміністрації, депутатами районної ради, управління Державної
казначейської служби України у Пустомитівському районі та інших служб,
представників недержавного сектору з питань розробки, підготовки,
подання та впровадження проектів міжнародної технічної допомоги

Відділ соціальноекономічного
розвитку району
(написання проектів)
та транскордонного
співробітництва

Пустомитівської
районної ради

Пустомитівської
районної ради
Відділ
соціальноекономічного
розвитку
району
(написання проектів)
та транскордонного
співробітництва

Пустомитівської
районної ради

1. Забезпечення промоційно-сувенірної продукції для протокольних

заходів
1.1. Забезпечення членів іноземних делегацій промоційно-сувенірною
продукцією під час проведення двосторонніх офіційних зустрічей та прийомів
1.2. Забезпечення офіційних делегацій Пустомитівського району промоційносувенірною продукцією під час позїдок за кордон для участі в заходах
передбачених у розділі 1

Відділ соціальноекономічного
розвитку району
(написання проектів)
та транскордонного
співробітництва

2. Розробка заходів з промоції Пустомитівського району

Відділ соціальноекономічного
розвитку району
(написання проектів)
та транскордонного
співробітництва

2.1. Розробка стратегії промоції Пустомитівського району
2.2. Розробка рекламних кампаній та PR-акцій

змогу залучати до
Пустомитівськог
о району кошти
міжнародної
технічної
допомоги, що
забезпечить
умови для
подальшого
сталого розвитку
району

Поширення
позитивного
іміджу про
Пустомитівський
район в Україні і
закордоном

Пустомитівської
районної ради
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Пустомитівської
районної ради

3. Оновлення контенту Power-point презентації для візуалізації виступів

про Пустомитівщину під час заходів міжнародного характеру
(конференції, семінари, зустрічі з іноземними делегаціями, візити
делегацій Пустомитівського району за кордон)
3.1. Оновлення і актуалізація Power-point презентації Пустомитівщини
3.2. Переклад матеріалів польською, англійською, німецькою мовою

4. Двосторонні медійні проекти із регіонами-партнерами

Пустомитівського району
5.1. Підготовка матеріалів про Пустомитівщину для висвітлення у ЗМІ
регіону-партнера за кордоном
5.2. Виготовлення промоційного кліпу про Пустомитівщину

Інформаційноаналітичний відділ

Відділ соціальноекономічного
розвитку району
(написання проектів)
та транскордонного
співробітництва,

інформаційноаналітичний відділ

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий
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Додаток №3
до рішення районної ради
від 19 червня 2018 №498

ПРОГРАМА
матеріально-технічного забезпечення
підшефних військових частин на 2018 рік (в новій редакції).
І. Загальні положення:
Програма матеріально-технічного забезпечення підшефних військових
частин на 2018 рік (надалі — Програма) розроблена відповідно до Указу
Президента України від 11.02.2016 №44/2016 “Про шефську допомогу військовим
частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної
прикордонної служби України”, розпорядження голови Львівської обласної
державної адміністрації від 04.09.2017 №825/0/5-17 “Про внесення змін до
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19.02.2016 №90/0/516” та враховуючи листи військових частин А2556 від 10.01.2018 №350/188/8,
А4324 від 19.03.2018 №350/486/1/217ПС, А2166 від 23.01.2018 № 350/490/46/161ж
та лист голови районної ради від 12.03.2018 №02-вих-143, з метою надання
шефської допомоги необхідної для забезпечення матеріально-технічними
засобами військових частини.
ІІ. Мета Програми:
Надання шефської допомоги необхідної для забезпечення матеріальнотехнічними засобами військових частин.
ІІІ. Основні заходи
Надання допомоги військовим частинам у забезпеченні пальномастильними матеріалами, продовольством, матеріально-технічними засобами, у
задоволенні культурних і духовних потреб військовослужбовців, що сприятиме
зміцненню їх боєздатності.
IV. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів
та джерел фінансування, строки виконання Програми
Програма передбачає комплексне розв'язання проблем матеріальнотехнічного забезпечення підтримки військових частин, які дислокуються на
території Пустомитівського району. Фінансування Програми здійснюватиметься за
рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених
законодавством. Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2018 року.
V. Кошторис на виконання Програми

№ з/п
1.

2.

3.

Найменування заходів
Матеріально-технічне
забезпечення
військової частини А 2556, а саме:
придбання оргтехніки, офісних меблів,
програмного
забезпечення,
канцелярського приладдя, автозапчастин,
придбання обладнання і предметів
довгострокового користування та ін.
Матеріально-технічне
забезпечення
військової частини А 2166, а саме:
придбання спортивного інвентарю для
національно-патріотичного
виховання
військовослужбовців та виготовлення
наочної агітації, придбання оргтехніки,
камер відеоспостереження та ін.
Матеріально-технічне
забезпечення
військової частини А 4324, а саме:
придбання інтерактивного мультимедійного
тиру,
металопластикових
вікон
та
будматеріалів, придбання оргтехніки (ПЕОМ,
ноутбуки,
принтери),
засобів
зв'язку
(радіостанції), майна служби озброєння
(стенд перевірки паливної апаратури) та ін.

Сума (грн.)
187 805
в т.ч. по КЕКВ 2620 — 134 345
КЕКВ 3220 — 53 460

150 000
в т.ч. по КЕКВ 2620 — 105 360
КЕКВ 3220 — 44 640

328 000
в т.ч. по КЕКВ 2620 — 130 000
КЕКВ 3220 — 198 000

4

Матеріально-технічне
забезпечення
військової частини А 4114, а саме:
придбання пістолетного тиру.

200 000
по КЕКВ 3220 — 200 000

5

Матеріально-технічне
забезпечення
військової частини А 1430, а саме:
мультимедійний проектор Epson EB-S05
або Aser X118, екран для проектора
Redleaf Popular мобільний підложний (1:1)
180x180 Black Case.

20 000
по КЕКВ 3220 — 20 000

6.

Матеріально-технічне
забезпечення
військової частини А 4623, а саме:
придбання матеріалів для облаштування
освітлення території та встановлення
системи відеоспостереження, ремонт та
облаштування
кімнати
щодо
патріотичного
та
інформаційного
забезпечення
Всього

91 000
по КЕКВ 2620 — 91 000

976 805
в т.ч. по КЕКВ 2620 - 460 705
КЕКВ 3220 - 516 100

VI. Очікувані результати
- комплексне розв'язання проблем матеріально-технічного забезпечення військових
частин, які дислокуються на території Пустомитівського району.

ПАСПОРТ
«Цільової програми
матеріально-технічного забезпечення
підшефних військових частин на 2018 рік» (далі — Програма)
1. Ініціатор розробленої програми (замовник) Підшефні військові частини, районна рада, районна державна адміністрація
2. Розробник Програми Пустомитівська районна державна адміністрація
3. Головний розпорядник коштів
Пустомитівська районна державна адміністрація
4. Виконавці програми:
- військова частина — А2556;
- військова частина — А2166;
- військова частина — А4324;
- військова частина — А4114;
- військова частина — А1430;
- військова частина – А4623
5. Термін реалізації Програми 2018 рік.
6. Обсяги фінансування Програми — 976 805,00 грн.

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:

Керівник апарату Пустомитівської РДА

Юрій Четирбук

Додаток №4
до рішення районної ради
від 19 червня 2018 №498
ПРОГРАМА
підтримки органів державної
виконавчої влади у Пустомитівському районі на 2018 рік (в новій редакції).
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Законом України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо
реформи міжбюджетних відносин” запроваджена нова схема міжбюджетних відносин, а
також збільшено обсяги видатків з місцевих бюджетів, що зумовлює зростання
навантаження на фінансові органи на етапах складання, розгляду та виконання місцевих
бюджетів.
Починаючи з 2015 року Урядом започатковано впровадити ряд реформ у різних
сферах діяльності, у тому числі продовжити процес децентралізації повноважень. Перед
працівниками органів виконавчої влади поставлено цілий ряд завдань щодо забезпечення
ефективної реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з урахуванням змін до
податкового законодавства та підвищення самостійності місцевих бюджетів. Передано
додаткові повноваження у сферах освіти та охорони здоров’я. Також запроваджуються
умови для стимулювання об’єднання територіальних громад з низькою фінансовою
спроможністю та чисельністю мешканців (для подальшого проведення адміністративної
реформи). За створення умов для розвитку економіки, господарської та соціальнокультурної діяльності відповідної території повна відповідальність покладається на місцеві
органи виконавчої влади, зокрема районної ланки.
Мета програми
Поетапна побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної,
ефективної і стабільної системи органів виконавчої влади в умовах очікуваного скорочення
чисельності працівників, здійснення низки заходів по запобіганню корупційних дій з боку
посадових осіб.
Завдання програми
Програма
розроблена
з
метою
підвищення
ефективності
роботи
райдержадміністрації та її структурних підрозділів для надання якісних послуг громадянам
на рівні європейських стандартів, оздоровлення відносин між органами влади та
населенням, інститутами громадянського суспільства.
Досягнення поставлених завдань можливе за наявності кваліфікованого кадрового
потенціалу, здатного до генерування ідей, креативного мислення, постійного підвищення
свого кваліфікаційного рівня та належного матеріально – технічного забезпечення.
Одним із вагомих факторів спрямування активності працівників на досягнення
конкретних результатів є мотивація (стимулювання). Ефективність мотивації та
стимулювання значною мірою пов’язана з проблемою диференціації доходів працівників
апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів. Реалізація завдань програми
передбачає приведення розміру їх заробітної плати до рівня працівників інших органів
влади районної ланки.
Відсутність
ефективних та мотивованих держслужбовців унеможливлює
запровадження усіх запланованих реформ.
Фінансове забезпечення програми
Фінансування заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного
бюджету в межах бюджетних призначень.
Координація та контроль за виконанням програми
Виконання програми покладається на апарат Пустомитівської районної державної
адміністрації та її структурні підрозділи. Контроль за виконанням програми покладається
на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Пустомитівської
районної ради.

2
ПАСПОРТ
Програми підтримки органів державної виконавчої влади
у Пустомитівському районі на 2018 рік
1. Ініціатор розроблення програми
2. Дата, номер документа
про затвердження програми
3. Розробник програми

Пустомитівська районна державна
адміністрація
___________________________________
Пустомитівська
районна державна адміністрація

4. Відповідальний виконавець
програми

Пустомитівська районна державна
адміністрація та структурні підрозділи
Пустомитівської районної державної
адміністрації

5. Учасники програми

Пустомитівська районна державна
адміністрація, структурні підрозділи
Пустомитівської районної державної
адміністрації

6. Термін реалізації програми

2018 рік

7. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, тис. грн., всього,
у тому числі:
7.1. коштів районного бюджету

3466,2 тис. грн.
3466,2 тис. грн.

Ресурсне забезпечення
Програми підтримки органів виконавчої влади
тис. грн.

Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання програми
Усього,
у тому числі
районний бюджет

2018 рік

Усього витрат на виконання
програми

3466,2

3466,2

3466,2

3466,2

3
Перелік завдань, заходів та показників
Програми підтримки органів державної виконавчої влади
У Пустомитівському районі на 2018 рік
№
з/п
1.

Назва завдання
Забезпечення
фінансової бази для
підтримки діяльності
органів виконавчої
влади

Перелік заходів
завдання
Забезпечення
матеріальної
підтримки
працівників, в частині
виплати заробітної
плати, індексації на
заробітну плату,
матеріальної допомоги
та інших виплат.

Показники
виконання заходу,
один. виміру
затрат
обсяг фінансового
ресурсу

Виконавець
заходу,
показника
Апарат та структурні
підрозділи РДА

Фінансування
Джерела Обсяги, тис. грн.
Районний
бюджет

Очікуваний
результат

2850,0
Підвищення ефективності
роботи працівників
шляхом покращення умов
оплати праці, зменшення
плинності кадрів.

продукту
кількість працівників,
які отримуватимуть
фінансову підтримку
ефективності
середній розмір
фінансової підтримки
якості
відсоток забезпечення
підтримки працівників

Оплата комунальних
послуг

Матеріально-технічне
забезпечення

Апарат та структурні
підрозділи
Пустомитівської РДА
Апарат та структурні
підрозділи
Пустомитівської РДА

Усього на етап або на програму:

Заступник голови районної ради
Завізовано
Перший заступник Пустомитівської районної державної адміністрації

40,0

Забезпечення
енергозбереження та
покращення санітарних
умов перебування людей у
приміщеннях

576,2

Забезпечення матеріальнотехнічної бази для
виконання функцій,
покладених на апарат та
структурні підрозділи
райдержадміністрації

Районний
бюджет
Районний
бюджет

3466,2

Іван Мудрий
Павло Городечний

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

37 – ма

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 499
від “19” червня 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 18.06.2018 №61-04/21-1787/0/2-18 щодо розподілу коштів
районного бюджету, висновок постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 18.06.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення районної ради 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 600,0 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

37 – ма

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 500
від “19” червня 2018р.

Про внесення змін до показників районного бюджету
Пустомитівського району на 2018 рік.
Розглянувши пропозиції Пустомитівської районної державної адміністрації по
розподілу коштів районного бюджету від 18.06.2018 №61-04/21-1787/0/2-18, висновок
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від
18.06.2018 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. Збільшити доходну частину загального фонду районного бюджету за КДК
41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»
в сумі 206 749,00 грн. та спрямувати на видатки:
КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;
КЕКВ 2111 (Заробітна плата) – 104 821,86 грн.;
КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці) - 29 565,14 грн.;
КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) - 72 362,00 грн.
2. Збільшити доходну частину загального фонду районного бюджету за КДК
41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету» в сумі 2 182 839,00 грн. та спрямувати на видатки:
КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»:
КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) - 1 682 774,00 грн.
(закупівля дитячих матеріалів для учнів початкових класів «Нової української школи» 822 901,00 грн., закупівля сучасних меблів для початкових класів «Нової української
школи» - 859873,00 грн.);
КЕКВ 2250 (Видатки на відрядження) – 97 132,00 грн. (підготовка тренерівпедагогів, підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів
перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках, асистентів вчителів закладів
загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, заступників
директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної (навчальної, виховної
роботи);

КЕКВ 3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) –
402933,00 грн. (закупівля комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного
контенту для початкових класів «Нової української школи»).
3. Збільшити доходну частину загального фонду районного бюджету за КДК
41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції,
що утворився на початок бюджетного періоду» в сумі 341 010,00 грн. та спрямувати на
видатки:
КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»:
КЕКВ 3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) –
341 010,00 грн. (придбання персональних комп’ютерів ноутбуків та техніки для
друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для
початкової школи (на умовах співфінансування коштів з місцевого бюджету).
4. Збільшити доходну частину загального фонду районного бюджету за КДК
41050400 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні
для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту
1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту,
для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення», визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують
поліпшення житлових умов, на 2018 рік» в сумі 653 162,65 грн. та спрямувати на видатки:
На КПКВК 0813221 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі
приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, для осіб з
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення», визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують
поліпшення житлових умов, на 2018 рік» КЕКВ 3240 (Капітальні трансферти населенню)
653 162,65 грн.
5. Внести зміни до показників районного бюджету Пустомитівського району в
межах бюджетних призначень на 2018 рік, а саме:
5.1. Зменшити асигнування в сумі 6 076 298,00 грн., а саме:
КПКВК 3719150 «Інші дотації з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 (Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів) в сумі 3 376 298,00 грн.
КПКВК 3718700 «Резервний фонд» КЕКВ 9000 (Нерозподілені видатки) в сумі
2 700 000,00 грн.
5.2.
Збільшити
асигнування
відділу
культури
Пустомитівської
райдержадміністрації в сумі 657 000,00 грн., а саме:
КПКВКМБ 1014040 «забезпечення діяльності музеїв і виставок» КЕКВ 3110
придбання обладнання і предметів довгострокового користування) – 595 000,00 грн. (на
придбання товару «дерев’яна конструкція
із тесаного бруса-кругляка для музею
«Криївка»);
КПКВКМБ 1014081 КЕКВ 2282 – 62 000,00 грн. (на виконання програми
підтримки Пустомитівського районного об’єднання Всеукраїнського товариства
«Просвіта» ім.Тараса Шевченка на 2018 рік.).
5.3. Збільшити асигнування районній державній адміністрації в сумі 353 000,00
грн., а саме:
КПКВК 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» в сумі
253 000,00 грн., а саме:

КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших рівнів) в
сумі 233 000,00 грн., в тому числі:
– 213 000,00 грн. (на виконання «Програми підтримки органів державної виконавчої
влади у Пустомитівському на 2018 рік»);
– 20 000,00 на виконання Програми надання допомоги підшефним військовим
частинам, А4623.
КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів) в
сумі 20 000,00 грн., (на виконання «Програми підтримки органів державної виконавчої
влади у Пустомитівському на 2018 рік» придбання кольорового принтера).
КПКВК 0217640 «Заходи з енергозбереження» КЕКВ 2730 (Інші виплати
населенню) – 100 000,00 грн.
5.4. Збільшити асигнування КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого
бюджету» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 400 000,00 грн. на виконання Програми вдосконалення управління
територіальним розвитком у Пустомитівському районі на 2018 рік».
5.5. Збільшити асигнування органам місцевого самоврядування в сумі 1 272 568,00
грн., а саме:
КПКВК 3719150 «Інші дотації з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 (поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів) Ставчанській сільській раді –
75 000,00 грн. (на виплату захищених статей).
КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 3220 (капітальні
трансферти органам державного управління інших рівнів) Старосільській сільській раді –
60 000,00 грн. (на розроблення проекту «Заходи щодо відновлення і підтримання
сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла р. Давидівка на території
Старосільської сільської ради – 18 000,00 грн., розробка ПКД дороги на території
Старосільської сільської ради 42 000,00 грн.).
КПКВК 3719720 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних
проектів» в сумі 1 137 568,00 грн., КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів), а саме:
- Жирівській сільській раді – 400 000,00 грн. (на реконструкцію дитячого садочку
в с.Милятичі Пустомитівського району Львівської області);
- Пикуловичівській сільській раді – 17 922,00 грн. (для оплати експертизи проекту
«Будівництво народного дому з залом на 120 місць в с.Пикуловичі»);
- Звенигородській сільській раді – 719 646,00 грн. (на реконструкції дитячого
навчального закладу «Сонечко» в с.Звенигород, 1454, Звенигородської сільської
ради Пустомитівського району Львівської області).
5.6. Збільшити асигнування Пустомитівській районній раді в сумі 1 243 000,00
грн., а саме:
КПКВК 0110150 КЕКВ 2240 – 40 000,00 грн. (для реєстрації двох придбаних
легкових автомобілів).
КПКВК 0110150 КЕКВ 2240 – 175 000,00 грн. (для поточного ремонту водозливної
системи даху та вхідних сходів в адмінбудинку районної ради по вул. Грушевського, 35
м.Пустомити).
КПКВК 0110180 КЕКВ 2240 – 100 000,00 грн. на реалізацію Програми з
траскордонного співробітництва на 2018-2020 роки.
КПКВК 0117680 КЕКВ 2800 – 855 000,00 грн. на реалізацію Програми розвитку
місцевого самоврядування Пустомитівського району на 2018-2020 роки (на фінансову
підтримку діяльності Пустомитівської районної асоціації місцевих громад (ПРАМГ)
«Громади Пустомитівщини», в т.ч.: співфінансування обласного конкурсу мікропроектів –
700 000,00 грн., проведення військово-патріотичного табору «Вишкіл» - 155 000,00 грн.
КПКВК 0110150 КЕКВ 3132 - 53 000,00 грн. (для завершення капітального ремонту
гаражів, що знаходяться на прилеглій до адмінбудинку районної ради території).

КПКВК 0110150 КЕКВ 3132 – 20 000,00 грн. (для виготовлення ПКД на автостоянку
на прилеглій до адмінбудинку районної ради території).
5.7. Збільшити асигнування Комунальному закладу Пустомитівської районної
ради «Пустомитівська центральна районна лікарня» КПКВК 3717322 «Будівництво
медичних установ та закладів» КЕКВ 3210 (Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)) в сумі 925 700,00 грн. (на завершення реконструкції лікарської
амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в с. Борщовичі Пустомитівського
району Львівської області).
5.8. Збільшити асигнування відділу освіти райдержадміністрації в сумі 290 030,00
грн.:
КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», а саме:
КЕКВ 3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) –
34 100,00 грн. (придбання персональних комп’ютерів ноутбуків та техніки для
друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для
початкової школи (для співфінансування коштів з місцевого бюджету);
КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 168 280,00 грн.;
КЕКВ 2250 (Видатки на відрядження) – 10 000,00 грн.;
КЕКВ 3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) –
40300,00 грн.
КПКВК 0617321 КЕКВ 3142 – 37 350,00 грн. (2 850,00 грн. – на проведення
експертизи проекту «Реконструкція ДНЗ в с.Наварія Пустомитівського району», 34 500,00
грн. – для проплати за відкориговану проектну документацію «Реконструкція ЗОШ №1 на
вул.Мазепи, 2 в с.Зимна Вода»).
5.9. Збільшити асигнування управлінню соціального захисту населення КПКВК
0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2730
(Інші виплати населенню) – в сумі 35,0 тис. грн., для надання матеріальної допомоги Биць
Оксані Євгенівні мешканці м.Пустомити, на лікування її малолітнього сина Биць Івана
Юрійовича.
5.10. Виділити кошти в сумі 900 000,00 грн. субвенція обласному бюджету
КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 3220 (капітальні
трансферти органам державного управління інших рівнів) для співфінансування на
закупівлю шкільного автобуса.
5.11. по Пустомитівській районній державній адміністрації:
Зменшити асигнування КПКВК 0215012 «Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)) – 100 000,00 грн.
КПКВК 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)) – 97000,00 грн.
Збільшити асигнування КЕКВ 3210 (Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)) – 197000,00 грн.
5.12. по відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації:
КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»:
Зменшити асигнування:
КЕКВ 2274 (Оплата природного газу) – 1872000,00 грн.
Збільшити асигнування:
КЕКВ 2111 (Заробітна плата) – 1 460 160,00 грн.
КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці) – 411 840,00 грн.
5.13. по відділу культури Пустомитівської райдержадміністрації:

Зменшити асигнування:
КПКВКМБ 1017324 «будівництво установ та закладів культури»
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об’єктів) – 90,0 тис. грн.
Збільшити асигнування:
КПКВКМБ 1014060 «забезпечення діяльності палаців і будинків культури»
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) 90,0 тис. грн.
Зменшити асигнування:
КПКВКМБ 1014060 «забезпечення діяльності палаців і будинків культури»
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) 100,0 тис. грн.
Збільшити асигнування:
КПКВКМБ 1017324 «будівництво установ та закладів культури»
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об’єктів) 100,0 тис. грн.
6. Спрямувати залишок коштів невикористаний у 2017 році «Субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій» в сумі 462 978,33 грн., а саме:
КПКВК 3719570 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів
відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року» КЕКВ
3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів)
Підберізцівській сільській раді (ОТГ) – 40 178,33 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 3110 (Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування) – 422 800,00 грн.
7. Збільшити доходну (КДК 41053900) районного бюджету в сумі 259 577,80 грн.,
за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету, виділених з інших місцевих бюджетів
згідно з додатком.
Збільшити відповідно до пункту 7 даного рішення розмір видаткової частини
районного бюджету Пустомитівського району на 2018 рік та спрямувати його відділу
освіти Пустомитівської райдержадміністрації, відділу культури Пустомитівської
райдержадміністрації та КЗ «Пустомитівській ЦРЛ» на фінансування заходів, наведених у
додатку.
8. Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації:
- від 26.04.2018р. №322 «Про виділення коштів додаткової дотації з районного
бюджету»;
- від 14.05.2018р. №369 «Про перерозподіл асигнувань»;
- від 30.05.2018р. №446 «Про виділення коштів додаткової дотації з районного
бюджету».
9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з
питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).

Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток
до рішення районної ради
від 19 червня 2018 №500

Розподіл іншої субвенції з місцевого бюджету, отриманих від інших місцевих
бюджетів
№
п/п
1

Назва органу місцевого
самоврядування
Оброшинська сільська
рада (ріш.с/ради №725
від 18.05.2018)

Сума субвенції,
грн.
24 960,00

КЕКВ 2620

КЕКВ 3220

Призначення

0

24 960,00

2

Зимноводівська
сільська рада
(ріш.с/ради № 905 від
26.04.2018)
Лисиничівська
сільська рада
(ріш.с/ради № 28-708
від 31.05.2018)

20 000,00

20 000,00

0

25 115,56

25 115,56

0

4

Старосільська сільська
рада (ріш.с/ради №496
від 12.06.2018)

10 000,00

10 000,00

0

5

Старосільська сільська
рада (ріш.с/ради №497
від 12.06.2018)

137 076,00

41 380,00

95 696,00

6

Миколаївська сільська
рада (ріш.с/ради №589
від 23.02.2018)

42 426,24

0

42 426,24

Відділу освіти
КПКВК 0611010 на КЕКВ 3110
(для придбання ноутбуку ДНЗ
с.Оброшино)
Відділу культури
КПКВК 1014060 КЕКВ 2210 (на
закупівлю сценічних костюмів для
НД)
КЗ «Пустомитівська ЦРЛ»
КПКВК 3712113 КЕКВ 2282 (для
фінансування 0,5 ставки посади
лікаря-стамотолога в АЗПСМ
с.Лисиничі)
Відділу освіти
КПКВК 0611020 КЕКВ 2210 (на
придбання гвинтівки пневмтичної,
чохла для зброї, куль та намету
для Старосільської ЗОШ І-ІІІ
ступенів)
Відділу культури
КПКВК 1014060 КЕКВ 3110 –
10 271,00 грн., КЕКВ 2210 –
41 380,00 грн.;
Відділу освіти
КПКВК 0611020 КЕКВ 3110 –
43 867,00 грн., КПКВК 0611010
КЕКВ 3110 – 29208,00 грн.,
КЗ «Пустомитівській ЦРЛ»
КПКВК 3712113 КЕКВ 3110 –
12 350,00 грн.
Відділу культури
КПКВК 1014060 КЕКВ 3110
Придбання візуального
звукотехнічного обладнання для
НД с.Миколаїв

Всього

259 577,80

96 495,56

163 082,24

3

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Заступник начальника фінансового управління РДА

Іван Мудрий
Анна Хіч

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

37 – ма

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 501
від “19” червня 2018р.

Про внесення змін до рішень районної ради.
Враховуючи викладене в пропозиціях Пустомитівської районної державної
адміністрації 18.06.2018 №61-04/21-1787/0/2-18, листі громадської організації
«Волейбольний Клуб «Пустомити» від 18.06.2018 №9 та висновоку постійної
комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від
18.06.2018 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 24.04.2018 року №481
«Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січеньберезень 2018 року та внесення змін до його показників», а саме:
у підпункті 2.3. пункту 2 вислів:
«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 арт-простору 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.).»

викласти в такій редакції:
«по КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 3220
(капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів) в сумі
1 380 223,00 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 – 38 016,00 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 арт-простору у м.Пустомити Львівської області – 28 016 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.).
по КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620
(капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів)
Пустомитівській міській раді – Закупівля інвентарю для занять з волейболу на
території м.Пустомити Пустомитівського району Львівської області – 9 000,00 грн.).»

2. Внести зміни до рішення районної ради від 24.04.2018 року №481
«Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за січеньберезень 2018 року та внесення змін до його показників», а саме:
у підпункті 2.3. пункту 2 вислів:
«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.).»

викласти в такій редакції:
«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 капітальний ремонт даху Народного дому № 1 в с. Старе Село
Пустомитівського району Львівської області - 79 125 грн.).
КПКВК 1014040 «забезпечення діяльності музеїв і виставок» КЕКВ 3132
капітальний ремонт музею-садиби Устияновичів у с.Вовків Пустомитівського району
Львівської області - 73 784 грн.;»

3. Внести зміни до рішення районної ради від 24.04.2018 року №482
«Про спрямування обсягу вільного залишку коштів районного бюджету, що
склався станом на 1 січня 2018 року», а саме:
у підпункті 1.4. пункту 1 вислів:

«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).»
викласти в такій редакції:
«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 2210 (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).»
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

37 – ма

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 502
від “19” червня 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 пропозиціях Пустомитівської районної державної
адміністрації 18.06.2018 №61-04/21-1787/0/2-18 та висновок постійної комісії
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 18.06.2018
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 №464 «Про
спрямування обсягу вільного залишку коштів районного бюджету, що склався
станом на 1 січня 2018 року», а саме:
у підпункті 1.10 пункту 1 вислів:
«1.10. Виділити субвенцію для обласного бюджету Львівської області по
ТПКВКМБ 3719730 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних
доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах» КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам
державного управління інших рівнів) в сумі 50 000,00 грн. (для виконання
Програми щодо виділення коштів на виконання робіт по поточному, поточному
середньому та капітальному ремонтах, виготовлення проектно-кошторисної
документації, експертизи та на експлуатаційне утримання автомобільних доріг
загального користування та доріг комунальної власності на території
Пустомитівського району на 2018 рік).»
викласти в такій редакції:
«1.10. Виділити субвенцію для обласного бюджету Львівської області по
ТПКВКМБ 3719730 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних
доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах» КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам
державного управління інших рівнів) в сумі 50 000,00 грн. (для виконання
Програми щодо виділення коштів на виконання робіт по поточному, поточному
середньому та капітальному ремонтах, виготовлення проектно-кошторисної
документації, експертизи та на експлуатаційне утримання автомобільних доріг
загального користування та доріг комунальної власності на території
Пустомитівського району на 2018 рік, а саме на проведення робіт з поточного
середнього ремонту, експертизи та проектно-вишукувальних робіт

автомобільних доріг загального користування місцевого значення: С141209
Оброшино-Наварія – 10,0 тис. грн., С141252 Жирівка-Вовків - 10,0 тис. грн.,
С141263 (Львів-Пустомити-Меденичі)-Семенівка – 10,0 тис. грн., С141261
Лани-Попеляни-Черкаси на ділянці під`їзд до с. Попеляни – 10,0 тис. грн.,
С141232 Журавники-Тарасівка – 10,0 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

37 – ма

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 503
від “19” червня 2018р.

Про створення тимчасової контрольної комісії для вивчення питання
реорганізації Загір’янського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» у
Загір’янський НВК «ЗОШ І ступеня – ДНЗ».
Розглянувши викладене в листі відділу освіти районної держадміністрації
від 14.06.2018 №1-13\685, керуючись статтею 48 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21.05.1997, законами України «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про
загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів від 27.08.2010 року №778, Положенням про навчально-виховний
комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний
заклад» «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року
№306, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань освіти,
науки, релігії, національного і духовного відродження, інформаційної політики
та свободи слова від 18.06.2018, пропозиції депутатів районної ради, районна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Створити тимчасову контрольну комісію для вивчення питання
реорганізації Загір’янського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» у Загір’янський
НВК «ЗОШ І ступеня – ДНЗ» у складі:
Голова комісії: Мудрий Іван Володимирович,
Члени комісії: Грень Тарас Романович.
Васьків Ігор Михайлович.
Мельник Мирослав Дмитрович.
Михальчук Олександр Пилипович.
Андрійчук Ольга Орестівна.
Ярець Марія Романівна.
2. Тимчасовій контрольній комісії (І.Мудрий) подати районній раді на
наступну чергову сесію відповідний звіт та пропозиції.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження,
інформаційної політики та свободи слова (О.Михальчук).
Голова районної ради

Галина Гичка

