УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 504
від “03” серпня 2018р.

Про порядок денний 38-ї чергової сесії
Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 38-ї чергової сесії:
1. Про звернення Пустомитівської районної ради.
2. Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського
порядку та результати діяльності правоохоронних органів на території
Пустомитівського району.
3. Про затвердження Цільової програми забезпечення військової
частини А7031, та інших підрозділів територіальної оборони у районі
територіальної оборони (Пустомитівський район) №13 засобами зв’язку на 2018
рік.
4. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від
22.12.2017 №412 «Про затвердження цільових програм на 2018 рік».
5. Про надання одноразових матеріальних допомог мешканцям
Пустомитівського району.
6. Про введення 0,5 ставки посади тренера-викладача в ДЮСШ
«Тризуб».
7. Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень-червень 2018 року та внесення змін до його показників.
8. Про спрямування обсягу вільного залишку коштів районного
бюджету, що склався станом на 1 січня 2018 року.
9. 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».
10. Про внесення змін до рішення районної ради від 19.06.2018 №500
«Про внесення змін до показників районного бюджету Пустомитівського району
на 2018 рік».
11. Про затвердження проектно-кошторисної документації на
капітальний ремонт гаражів, що знаходяться на прилеглій до адмінбудинку
районної ради території в м. Пустомити Львівської області по
вул.Грушевського, 35а.

12. Про затвердження проектно-кошторисної документації на
капітальний ремонт автостоянки на прилеглій до адмінбудинку районної ради
території по вул. Грушевського, 35а в м. Пустомити Львівської області.
13. Про затвердження проектно-кошторисної документації на
реставрацію будинку (фасадів) №11 по вул. Грушевського у м.Пустомити.
Пам’ятка архітектури національного значення (ох.№1393)».
14. Про хід проведення жнив в агроформуваннях Пустомитівського
району в 2018 році.
15. Про проведення ремонтних робіт у закладах культури району в 2017
році та І півріччі 2018 року.
16. Про відзначення на Пустомитівщині Дня вшанування пам’яті
примусово виселених українців із території Закерзоння.
17. Про роботу Пустомитівського районного центру соціальної
реабілітації дітей-інвалідів.
18. Про роботу Пустомитівського районного територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
19. Про звіт тимчасової контрольної комісії, створеної рішенням
районної ради від 19.06.2018 №503 для вивчення питання реорганізації
Загір’янського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» у Загір’янський НВК «ЗОШ І
ступеня – ДНЗ».
20. Про введення посад асистентів учителів для класів з інклюзивним
навчанням.
21. Про звіт постійної комісії районної ради з питань освіти, науки,
релігії, національного і духовного відродження, інформаційної політики та
свободи слова.
22. Про передачу в оренду апарату Пустомитівської районної
держадміністрації легкового автомобіля для службового використання.
23. Про передачу старих приміщень Звенигородської ЗОШ І-ІІІ ступенів
з балансу відділу освіти районної держадміністрації на баланс Звенигородської
сільської ради.
24. Про надання дозволу КЗ Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська ЦРЛ» на списання з його балансу основних засобів,
непридатних для подальшої експлуатації.
25. Про затвердження Положення про відділ з питань управління та
приватизації
об’єктами
спільної
власності
територіальних
громад
Пустомитівського району в новій редакції.
26. Про погодження ТзОВ «Магік» клопотання про надання
спеціального дозволу на промислову розробку при користуванні надрами в
частині видобутку підземних прісних вод на водозаборах «Милятичі» та
«Давидів» у Пустомитівському районі Львівської області.
27. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, площею 0,7519 га, право оренди якої пропонується
для продажу на земельних торгах (аукціоні) для рибогосподарських потреб і
розташована за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, Ямпільська
сільська рада (Мурованська сільська рада ОТГ) (за межами населеного пункту).
28. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж села Шоломинь Звенигородської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області.

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж села Гринів Звенигородської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області.
30. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж села Городиславичі Миколаївської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області.
31. Про внесення змін до складу комісії з реорганізації Комунального
Закладу Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна
лікарня», затвердженої рішенням районної ради від 24.04.2018 №491.
32. Різне.
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 505
від “03” серпня 2018р.

Про звернення Пустомитівської районної ради.
Розглянувши викладене в підпункті 1.2. пункту 1 рішення Львівської
обласної ради від 17.04.2018 №687 «Про звернення Львівської обласної
ради» та в листі Пустомитівської районної держадміністрації від 17.05.2018
№04\18-1533 (додаються), керуючись частиною 2 статті 43 Закону України
від 21 травня 1997 року "Про місцеве самоврядування в Україні",
враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань культури,
туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту від 27.07.2018 та з
питань освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження,
інформаційної політики та свободи слова від 31.07.2018, районна рада
ВИРІШИЛА :
1.Прийняти такі звернення Пустомитівської районної ради:
1.1.До голови Пустомитівської районої державної адміністрації та
керівників органів місцевого самоврядування щодо встановлення мораторію
на публічне використання російськомовного культурного продукту на
території Пустомитівського району, згідно з додатком №1.
1.2. До Вселенського Патріарха Варфоломія щодо надання Томосу
про автокефалію Православній Церкві в Україні, згідно з додатком №2.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Мудрого.
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток №1
до рішення районної ради
від 03.07.2018 №505
ЗВЕРНЕННЯ
до голови Пустомитівської районої державної адміністрації та
керівників органів місцевого самоврядування щодо встановлення
мораторію на публічне використання російськомовного культурного
продукту на території Пустомитівського району
З метою уникнення ескалації напруги в суспільстві та недопущення
розпалювання міжнаціональної ворожнечі; задля захисту українського
інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та
подолання наслідків тривалої мовної русифікації; беручи до уваги численні
звернення патріотичних громадських організацій; керуючись Постановою
Верховної Ради України № 129-VIII від 27.01.2015 «Про Звернення
Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського
Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської
Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї
ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської
Федерації державою-агресором»; відповідно до частини другої статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; враховуючи
неодноразові відповідні рішення Служби безпеки України; ми, депутати
Пустомитівської районної ради, просимо голову Пустомитівської районної
державної адміністрації та керівників органів місцевого самоврядування
Пустомитівського району негайно вжити заходів:
1)
щодо
встановлення
мораторію
на
публічне
використання
російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території
Пустомитівського району до моменту повного припинення окупації території
України;
2) щодо створення міжвідомчих робочих груп (за участю громадськості,
правоохоронних органів) з метою проведення систематичної роз’яснювальної
роботи для фізичних та юридичних осіб про мораторій на публічне
використання на території Пустомитівського району російськомовного
культурного продукту.
Прийнято на 38-й черговій сесії
Пустомитівської районної ради
VІІ скликання
3 серпня 2018 року

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Додаток №2
до рішення районної ради
від 03.07.2018 №505
ЗВЕРНЕННЯ
до Вселенського Патріарха Варфоломія
Його Всесвятості, Вселенському
Патріарху Варфоломію,
Архієпископу Константинополя Нового Рима, м. Стамбул
Ваша Всесвятосте!
Звертаємося до Вас, як до мудрого та справедливого пастиря,
зацікавленого у збереженні Всеправославної єдності, з проханням надати
Томос про автокефалію Православній Церкві в Україні.
Всеціло підримуємо звернення з цього питання до Вашої Всесвятості
Президента України Петра Порошенка, який зазначає, що «довгоочікуваний
документ стане не лише торжеством Православ'я, але й актом глибокої
історичної справедливості, бо саме із Царгорода пролилося на нашу
благословенну землю світло християнської віри. Цей довгоочікуваний
документ ще більше укріпить релігійну свободу в Україні та міжконфесійний
мир, посилить права та свободи громадян».
Вважаємо, що створення автокефальної Православної Церкви в Україні
зміцнить єдність українського суспільства, усуне ще одну можливість
втручання ворожих зовнішніх сил у політичні та соціальні процеси нашої
держави .
Ви, Ваша Всесвятосте, маючи на це канонічне право, можете дарувати
українській православній спільноті довгоочікувану єдність і згоду.
З вірою у Ваше благодіяння та повагою
Депутати Пустомитівської районної ради.
Прийнято на 38-й черговій сесії
Пустомитівської районної рад
VІІ скликання
3 серпня 2018 року

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 506
від “03” серпня 2018р.

Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського
порядку та результати діяльності правоохоронних органів на території
Пустомитівського району.
Заслухавши інформацію керівника Львівської місцевої прокуратури №3
І.Івченка та начальника Пустомитівського відділу поліції Н.Коминара про стан
законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та
результати їх діяльності на території Пустомитівського району, керуючись
підпунктом 36) пункту 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21.05.1997, враховуючи висновок постійної
комісії з питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і
правопорядку від 30.07.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
Інформацію керівника Львівської місцевої прокуратури №3, старшого
радника юстиції Івченка Ігоря Васильовича та начальника Пустомитівського
відділу поліції, полковника поліції Коминара Назарія Михайловича про стан
законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та
результати їх діяльності на території Пустомитівського району прийняти до
відома.

Голова районної ради

Галина Гичка

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

№507

від “03” серпня 2018р.

Про затвердження Цільової програми забезпечення військової
частини А7031, та інших підрозділів територіальної оборони у районі
територіальної оборони (Пустомитівський район) №13 засобами зв’язку на
2018 рік.
Розглянувши
викладене
в
листі
Пустомитівської
районної
держадміністрації від 09.07.2018 №61-1878\0\2-18, 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
військової справи та АТО від 24.07.2018 та з питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій від 31.07.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Цільову програму забезпечення військової частини А7031,
та інших підрозділів територіальної оборони у районі територіальної оборони
(Пустомитівський район) №13 засобами зв’язку на 2018 рік, згідно з додатком.
2. Фінансовому управлінню районної держадміністрації (Л.Максим)
здійснювати фінансування вищезгаданої Програми згідно прийнятих рішень
районної ради щодо її фінансування.
3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від
17.11.2017 №385 «Про затвердження Цільової програми забезпечення
особового складу підрозділу територіальної оборони у районі територіальної
оборони (Пустомитівський район) №13 речовим майном та заходів з
територіальної оборони району територіальної оборони (Пустомитівський
район) №13 на 2017-2020 роки».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань військової справи та АТО (Р.Сас) та з питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток
до рішення районної ради
від 03 серпня 2018 №507

Цільова програма
забезпечення військової частини А 7031, та інших підрозділів
територіальної оборони у районі територіальної оборони (Пустомитівський
район) №13 засобами зв’язку на 2018 рік»
ПАСПОРТ
«Цільова програма забезпечення військової частини А 7031, та інших
підрозділів територіальної оборони у районі територіальної оборони
(Пустомитівський район) №13 засобами зв’язку на 2018 рік»
(далі - Програма)
1. Ініціатор розробленої програми (замовник) –
Пустомитівський районний військовий комісаріат.
2. Розробник Програми –
Пустомитівський районний військовий комісаріат.
3. Термін реалізації Програми – 2018 рік.
4. Етапи фінансування Програми – протягом 2018 року.
5. Обсяги фінансування Програми- 130 000.00 грн.
6. Виконавець програми:
Пустомитівський районний військовий комісаріат Львівської області.
Всього, тис.
грн.
2018 рік

130 000.00

Обсяги фінансування, (тис. грн.)
У тому за джерелами фінансування:
Районний
Місцеві
Інші джерела
бюджет
бюджети
130 000.00
---

6. Очікувані результати виконання програми:
- забезпечення заходів приведення в боєздатний стан підрозділів територіальної
оборони, створення за єдиним замислом і планом системи зв’язку для
організації територіальної оборони у районі ТрО № 13 (Пустомитівському
районі).
7. Термін проведення звітності – щомісячно з моменту отримання
фінансування за программою.
Замовник програми:
Військовий комісар Пустомитівського районного військового комісаріату.
Керівник програми:
Начальник штабу району територіальної оборони (Пустомитівський район)
№13 – військовий комісар
Пустомитівського районного військового комісаріату
С.П.ХАЛІН

Обґрунтування доцільності розроблення цільової програми забезпечення
військової частини А 7031, та інших підрозділів територіальної оборони у
районі територіальної оборони (Пустомитівський район) №13 засобами
зв’язку на 2018 рік
1. Загальна частина
Правовою підставою для розроблення Програми є:
- Конституція України;
- Положенні про територіальну оборону України, яке затверджене
Указом Президента України від 2 вересня 2013 року № 471/2013
- Закону України від 6 грудня 1991 року № 1932-XII «Про оборону
України»
- Рішення Львівської обласної ради від 05 грудня 2017р. № 562 про
затвердження «Комплексної програми цивільного захисту Львівської
області та сприяння матеріально-технічному забезпеченню окремих
військових формувань , дислокованих на території Львівської облаті
на 2018 - 2020 роки».
У зв’язку з різким ускладненням внутрішньополітичної обстановки,
втручанням Російської Федерації у внутрішні справи України, зростанням
соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними
формуваннями проросійського спрямування за підтримки військових
підрозділів збройних сил Російської Федерації будівель органів державної
влади, аеропортів, транспортних комунікацій, органів військового управління,
військових частин та установ Збройних Сил України, що дислоковані на
території Кримського півострову, Донецької та Луганської областей, можливою
загрозою захоплення інших територій України виникла нагальна потреба в
створенні військової частини територіальної оборони Львівської області та його
матеріально - технічного забезпеченні для захисту суверенітету і незалежності
держави, охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів
державної влади, території і населення нашого району, боротьби з
диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а
також підтримання безпеки і правопорядку, ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру, та для можливості оперативного
реагування на виникаючі загрози, та оперативного прийому і передачі
інформації про соціально-політичну ситуацію в Пустомитівському районі, її
зміни.
З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету
виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування створеної військової
частини з районного бюджету та інших джерел, не заборонених
законодавством.

Мета Програми
Метою Програми є здійснення заходів щодо забезпечення військової
частини А7031 сучасними засобами зв’язку для створення єдиної
криптографічно захищеної системи стійкого зв’язку для підтримання
боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного
суверенітету і незалежності держави, охорони важливих (стратегічних) об’єктів
і комунікацій, органів державної влади, території і населення нашого району,
боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними
формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку, ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування, строки виконання програми
Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріальнотехнічного забезпечення особового складу підрозділу територіальної оборони
району засобами захисту, предметами речового майна і спорядження, пальномастильними матеріалами. Виконання програми дасть можливість виконати
вимоги щодо здійснення матеріально - технічного забезпечення підрозділу
територіальної оборони Пустомитівського району, який формуються
Пустомитівським районним військовим комісаріатом Львівської області.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного
бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Реалізація
Програми відбуватиметься протягом 2018 року.
Основні завдання Програми
Основним завданням Програми є:
- забезпечення підрозділів територіальної оборони сучасними засобами зв’язку
з метою підтримання бойової готовності і боєздатності підрозділу
територіальної оборони та створення єдиної, стійкої, криптографічно захищеної
системи зв’язку та управління на території Пустомитівського району.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок районного та місцевих
бюджетів, а також інших джерел фінансування. Обсяг фінансування з
районного бюджету для реалізації заходів Програми визначається із
можливостей його дохідної частини.
Виділення коштів на реалізацію заходів Програми здійснюється на
підставі розпорядження районної державної адміністрації після погодження з
районною радою.

Очікувані результати виконання Програми
- забезпечення заходів приведення в боєздатний стан підрозділів територіальної
оборони організувати, спираючись на створені запаси та діючу стаціонарну
систему баз, складів та арсеналів Збройних Сил України;
- створення резервів майна зв’язку для забезпечення особового складу
підрозділу територіальної оборони у районі територіальної оборони №13
Пустомитівського району).
ВІДОМІСТЬ
потреби і забезпеченості особового складу підрозділу територіальної
оборони у районі територіальної оборони №13 (Пустомитівський район),
технікою та обладнанням зв’язку

Потреба на воєнний час
Найменування

По штату і
табелю

По
наказу

Всього

Наявність
в роті

1. НАЗЕМНА ТЕХНІКА ЗВ’ЯЗКУ
1.

Motorola DP4400
(136-174МГц)-

7

2.

Радіостанцій
Motorola DМ 4600
(136-174МГц)Motorola DP4400
(136-174МГц)-1 з
программатор
Motorola
DP4400/4600)

3

Одержується
зі складів

Буде
в роті

Примітка

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
Назва замовника: військовий комісар Пустомитівського районного військового комісаріату
Назва програми: Цільова програма забезпечення військової частини А 7031, та інших підрозділів територіальної оборони у районі
територіальної оборони №13 (Пустомитівський район) засобами зв’язку на 2018 рік
Орієнтовні обсяги фінансування
( грн.)
Термі
№
джерела
Найменування
н
з/
Виконавець
Очікувані результати
фінансува
підпрограм
викон
п
ння
роки
всього
ання
районний
бюджет
21

Закупка: Motorola DP4400 Пустомитівський 2018
(136-174МГц); Радіостанцій РВК
Motorola DМ 4600 (136174МГц)- Motorola
DP4400 (136-174МГц) з з
программатор Motorola
DP4400/4600), або аналоги
інших виробників – основні
фонди (вартістю > 6 000
грн.)
ВСЬОГО

2018

130 000,00

130 000,00

130 000.00

130 000.00

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Заступник військового комісара з територіальної оборони
Пустомитівського районного військовий комісаріату

створення резервів для забезпечення
особового складу підрозділу
територіальної оборони у районі
територіальної оборони (Пустомитівський
район) №13

Іван Мудрий
Ярослав Терещенко

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 508
від “03” серпня 2018р.
Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради
від 22.12.2017 №412 «Про затвердження цільових програм на 2018 рік».
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 (додаються), районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до п.1 рішення районної ради від 22.12.2017
№412 «Про затвердження цільових програм на 2018 рік», з доповненнями,
внесеними рішеннями районної ради від: 02.02.2018 №428, 30.03.2018 №461, а
саме:
1.1. Затвердити в новій редакції:
«1.1.9. Районна Програма підтримки діяльності ДЮСШ «Тризуб» на 2018
рік згідно з додатком №9.
1.1.10. Районна Програма підтримки діяльності ДЮСШ «Надія» на 2018 рік
згідно з додатком №10.
1.1.22.Програма щодо виділення коштів на виконання робіт по поточному,
поточному середньому та капітальному ремонтах, виготовлення проектнокошторисної документації, експертизи та на експлуатаційне утримання
автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної власності на
території Пустомитівського району на 2018 рік згідно з додатком №22.
1.1.33. Програма підтримки органів державної виконавчої влади у
Пустомитівському районі на 2018 рік згідно з додатком №33.
1.1.38. Програма по збереженню об’єктів культурної спадщини
Пустомитівського району на 2018 рік згідно з додатком №38.».
1.2. Доповнити п.п.1.1. п.1. рішення наступними підпунктами:
«1.1.39.Програма фінансової підтримки комунального підприємства
«Архітектурно-планувальне бюро» та здійснення внесків до його статутного
фонду на 2018 рік згідно з додатком №39.
1.1.40. Програма здійснення ефективних заходів щодо попередження та
профілактики скоєння повторних злочинів серед осіб звільнених з місць
позбавлення волі та осіб засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням
волі на 2018-2020 роки згідно з додатком №40».

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) та
відповідні постійні комісії районної ради (за профілем).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток №9
до рішення районної ради
від 22 грудня 2017 №412
(нова редакція від 03.08.2018р.)
Районна Програма підтримки діяльності ДЮСШ «Тризуб»
на 2018 рік.
І. Загальні положення.
Комплексна Програма розвитку фізичної культури у ДЮСШ «Тризуб» на 2018 рік
розроблена на виконання Указу Президента України від 2 серпня 2006 р. № 667/2006 «Про
національний план дії щодо реалізації державної політики в сфері фізичної культури та
спорту».
Дитячо-юнацька спортивна школа (надалі ДЮСШ) «Тризуб» – позашкільна установа,
основою діяльності якої є спортивна підготовка дітей, підлітків та молоді, що проживають у
сільській місцевості району.
У своїй діяльності ДЮСШ керується законом України «Про фізичну культуру і
спорт» Указом Президента України від 28.09.2004 р. №1148/2004 та Доручення Прем’єрМіністра України № 19879/1/1-05 від18.04.2005 р.
Здійснювати фізкультурно-оздоровчу роботу сільських дітей району, направлену на
зміцнення здоров’я, залучення їх до занять спортом, підвищення рівня працездатності,
досягнення високих спортивних результатів в обраному виді спорту.
ДЮСШ проводить роботу по підготовці команд з видів спорту: боксу, вільної
боротьби, дзюдо, футболу, пауерліфтингу, шахів, проводить свої змагання і бере участь в
районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
Займається в школі 277 учнів, з них 26 дівчат.
ІІ. Стратегічні завдання та пріоритети розвитку фізичної культури і спорту.
Стратегія розвитку фізичної культури і спорту спрямовується на розв’язання
існуючих проблем шляхом удосконалення відповідних організаційних та нормативноправових механізмів, та здійснення комплексу пріоритетних заходів у ДЮСШ «Тризуб».
Проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової в с. Ямпіль, с. Борщовичі,
с. Верхня Білка, с. Н.Білка с. Чижиків, м. Пустомити.
- забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту, спорту вищих
досягнень;
- поліпшення кадрового матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного,
медичного, інформаційного забезпечення фізкультурно-спортивного руху;
- участь у міжнародній діяльності.
ДЮСШ панує свою роботу самостійно на підставі “Типового Положення про
ДЮСШ” затвердженого Мінсім’ямолодьспортом та даного Статуту ДЮСШ «Тризуб». В
плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначається програма
діяльності з урахуванням обраного напрямку роботи, специфіки видів спорту, матеріальнотехнічного, фінансового та кадрового забезпечення.
ДЮСШ «Тризуб» співпрацює з загальноосвітніми школами, іншими навчальними
закладами і установами району.
ІІІ. Очікувані результати.
Виконання Програми уможливить:
- підвищити рівень охоплення учнів фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою
роботою до 15 відсотків загальної кількості учнів;
- реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту впродовж останніх
років обумовила певні позитивні зміни, в цілому по Пустомитівському районі, та зокрема в
ДЮСШ «Тризуб».
Визначено організаційно-управлінські, нормативно-правові заходи розвитку у нових
соціально-економічних умовах, закріплено позитивні тенденції з окремих напрямків:
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

Зокрема, не тільки збережено систему проведення спортивно-масових заходів, а й
розширено їх. Сюди відносяться : сільський спорт та фізкультурно-оздоровча і спортивна
діяльність у ДЮСШ «Тризуб».
ІV. Заходи щодо реалізації Програми.
Розробити та запровадити у ДЮСШ «Тризуб» систему контролю за станом фізичного
розвитку та здоров’я учнів через чітку організацію проведення державного тестування
фізичної підготовленості.
Навчально-виховний процес у ДЮСШ будується на педагогічно обґрунтованому
виборі навчальних програм затверджених Міністерством освіти і науки України,
Мінсім’ямолодьспортом України, а також навчальним планом, розрахованим на 48 тижнів
навчально-тренувальних занять.
Забезпечити в установленому порядку проходження курсів підвищення кваліфікації
атестації тренерів ДЮСШ «Тризуб».
V. Медичне забезпечення.
Утримувати на контролі проходження медичного огляду за станом здоров’я учнів,
спортсменів ДЮСШ «Тризуб» двічі на рік.
VІ. Інформаційно-пропагандистське забезпечення.
Забезпечувати висвітлення на сторінках часопису «Голос народу» та телебаченні
інформацію про змагання (Міжнародні, Всеукраїнські, обласні, районні).
VІІ. Фінансове забезпечення на 2018 рік.
Всього

768000,00 грн.
Паспорт
районної цільової програми

1. Назва : Районна Програма підтримки діяльності ДЮСШ «Тризуб» на 2018 рік.
2. Координатор : ДЮСШ «Тризуб».
3.
Мета : Надання всебічної фінансової підтримки для здійснення статутної
діяльності ДЮСШ «Тризуб» в 2018 році.
4. Головний розпорядник коштів, виконавець:
Фінансове управління Пустомитівської райдержадміністрації
ДЮСШ «Тризуб».
5. Обсяги фінансування :
768 тис. грн.
6. Очікувані результати виконання програми :
- підвищити рівень охоплення учнів фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою
роботою до 15 відсотків загальної кількості учнів;
- реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту впродовж останніх
років обумовила певні позитивні зміни, в цілому по Пустомитівському районі, та зокрема в
ДЮСШ «Тризуб».
Визначено організаційно-управлінські, нормативно-правові заходи розвитку у нових
соціально-економічних умовах, закріплено позитивні тенденції з окремих напрямків:
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.
Зокрема, не тільки збережено систему проведення спортивно-масових заходів, а й
розширено їх. Сюди відносяться : сільський спорт та фізкультурно-оздоровча і спортивна
діяльність у ДЮСШ «Тризуб».
7. Установи, уповноважені здійснювати контроль за виконання програми :
Відділ сім’ї молоді і спорту Пустомитівської райдержадміністрації.
Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:
Директор ДЮСШ «Тризуб»

Ірина Левицька-Варга

Додаток №10
до рішення районної ради
від 22 грудня 2017 №412
(нова редакція від 03.08.2018р.)

Районна програма підтримки діяльності ДЮСШ ” Надія ”
на 2018 рік
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Районна Програма підтримки ДЮСШ ” Надія ” на 2018 рік розроблена на
виконання указу Президента України про національний план дії щодо
реалізації державної політики в в сфері фізичної культури та спорту.
Дитячо-юнацька спортивна школа ” Надія ” ( надалі ДЮСШ ”Надія” )позашкільний навчальний заклад спортивного профілю, який забезпечує
розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні;
створює необхідні умови для гармонійного виховання громадянина, та поваги
законів України; фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення; змістовного
відпочинку і дозвілля дітей та молоді; самореалізації , набуття навичок
здорового способу життя; підготовки спортивного резерву для збірної
Львівської області. Залучає дітей, які проживають в сільській місцевості
Пустомитівського району.
ДЮСШ " Надія "у своїй діяльності керується Конституцією України,
законом України ” Про фізичну культуру і спорт”, актами Президента України
та Кабінету міністрів України інших центральних органів виконавчої влади,
рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
ДЮСШ проводить роботу по підготовці команд з видів спорту:
волейболу, вільної боротьби, кік-боксингу, настільного тенісу, футболу.
Займається в школі 245 учнів, з них 91 дівчат.
II. СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
І СПОРТУ.

Стратегія розвитку фізичної культури і спорту спрямовується на розв’язання
існуючих проблем шляхом удосконалення відповідних організаційних та
нормативно-правових механізмів, та здійснення комплексу пріоритетних
заходів у ДЮСШ ” Надія ”(Створена районна "волейбольна ліга
Пустомитівщини").
Проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в
с.Оброшино, с.Солонка, с.Зубра, смт.Щирець та м.Пустомити ЗОШ №1,
ЗОШ №2, СК Ковальчука:
- забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту,
спорту вищих досягнень;
- поліпшення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науковометодичного, медичного, інформаційного, забезпечення фізкультурноспортивного руху;

ДЮСШ планує свою роботу самостійно на підставі” Типового Положення про
ДЮСШ” затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 5
листопада 2008 року № 993.
Навчально-тренувальна та спортивна робота проводиться за навчальними
програмами з видів спорту, що затверджуються Центральним органом
виконавчої влади.
ДЮСШ ”Надія” співпрацює з загальноосвітніми школами Пустомитівського
району.
III. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ.

Виконання Програми уможливить:
- підвищення рівня охоплення учнів фізкультурно-оздоровчою та спортивномасовою роботою;
- реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту обумовила
певні позитивні зміни, в цілому по Пустомитівському районі, та зокрема в
ДЮСШ ”Надія”.
Визначено організаційно-управлінські, нормативно-правові заходи розвитку у
нових соціально-економічних умовах, закріплено позитивні тенденції з окремих
напрямків: фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.
Зокрема, не тільки збережено систему проведення спортивно-масових заходів, а
й розширено їх. Сюди відносяться : сільський спорт та фізкультурно-оздоровча
і спортивна діяльність у ДЮСШ ”Надія”.
IV. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Розробити та запровадити у ДЮСШ ”Надія” систему контролю за станом
фізичного розвитку та здоров’я учнів через чітку організацію проведення
державного тестування фізичної підготовленості.
Навчально-виховний процес у ДЮСШ будується на педагогічнообгрунтованому виборі навчальних програм з видів спорту, що затверджуються
центральними органами виконавчої влади.
V.МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Утримувати на контролі проходження медичного огляду учнями два рази на
рік.
VI.ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Забезпечувати висвітлення на сторінках часопису ”Голос народу” та
телебачення інформацію про змагання ( Всеукраїнські, обласні, районні).
VII.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Фінансове забезпечення на 2018 рік – 864,4 тис. грн.

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Директор ДЮСШ ”Надія”

Іван Мудрий
Микола Торак

Додаток №22
до рішення районної ради
від 22 грудня 2017 №412
(нова редакція від 03.08.2018р.)
Програма
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
Вступ
Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної
системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і сільського господарства,
соціальний розвиток території. Крім того, забезпечується рівномірний наземний доступ у
різні місця району, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування
товарів із належною ефективністю. Від стану автомобільних доріг залежать витрати на
перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та
темпи розвитку економіки загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи
розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем
фінансування галузі дорожнього господарства.
Однак, на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства району свідчить про
значні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт
порівняно з нормативними потребами. Програма щодо виділення коштів на виконання
робіт по поточному, поточному середньому та капітальному ремонтах, виготовлення
проектно-кошторисної документації, експертизи та на експлуатаційне утримання
автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної власності на території
Пустомитівського району на 2018 рік розроблена з врахуванням необхідності здійснення
реформування державного управління автомобільними дорогами загального
користування у наступному періоді та відповідно до рішення сесії Пустомитівської
районної ради «Про районний бюджет Пустомитівського району на 2018 рік» від 22
грудня 2017 р. № 417.
1. Мета Програми
Покращення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг,
забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення рівня їх
капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни, підвищення швидкості,
економічності, комфортності та безпечності перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом.
2. Основні завдання та напрями Програми
- збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування з
доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;
- забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального
користування;
- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у сільській місцевості;
- підвищення рівня інвестиційної привабливості та туристичних зв’язків.
3. Очікувані результати виконання Програми
- збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі
автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної власності району;

- проведення ремонту автомобільних доріг загального користування та доріг
комунальної власності. Насамперед, на підходах до великих населених пунктів, дорогах із
найвищою інтенсивністю руху;
- приведення у відповідність із сучасними стандартами автомобільних доріг з
відповідною дорожньою інфраструктурою за напрямками міжнародних транспортних
коридорів;
- підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності
перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- сприяння безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури.
4. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми
Джерелами фінансування Програми є фінансові ресурси, що передбачені
Законом України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» та
Бюджетним кодексом України, районний, міський, сільський бюджети, бюджети
об’єднаних територіальних громад, інші джерела фінансування, не заборонені чинним
законодавством.
Потреба в коштах на співфінансування робіт з поточного, поточно середнього та
капітального 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 наведена в
таблиці №1, №2 та №3 до Програми.
5. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координатором реалізації Програми є відділ економічного
інфраструктури та торгівлі Пустомитівської районної державної адміністрації.

розвитку,

Таблиця №1
Потреба в коштах на проведення робіт з поточного середнього ремонту,
експертизи та проектно-вишукувальних робіт автомобільних доріг
загального користування місцевого значення у Пустомитівському
районі на 2018 рік
№
з/п

Індекс
дороги

Назва автомобільної дороги

Сума
співфінансування
(тис.грн)

1

С141203

Львів-Сухоріччя, мостовий перехід км 13+177
р.Білка с. Нижня Білка, мостовий перехід 8+931
потік с. Миклашів

100,0

2

С141221

Верхня Білка-Острів, мостовий перехід
км 1+713 р.Білка с. Верхня Білка

50,0

3

С141206

Пустомити-Семенівка, мостовий перехід
км 2+300 р.Ставчанка с. Милошовичі

50,0

4

С141236

Семенівка-Хоросно, мостовий перехід
км 0+698 р.Щирка с. Семенівка

50,0

5

С141242

(Київ-Чоп)-Гаї-Острів, мостовий перехід км 4+307
р.Білка с. Гаї, км 5+682 потік с. Глуховичі

100,0

6

С1412261 Лани-Попеляни-Черкаси в т.ч. під`їзд
Попеляни км 0+946 р. Щирка с. Лани

до

с.

50,0

7

С141207

Пустомити м.Пустомити

Містки

км

0+638

р.Ставчанка

8

С141212

Давидів-Товщів-Бібрка км 0+415 потік с. Давидів

50,0

9

С 141235

Острів - Чижиків км 1+806 р.Марунька с. Чижиків

50,0

10

С141209

Оборошине-Наварія

20,0

11

С141231

(Львів-Сухоріччя)-Лисиничі

10,0

12

С141246

Дібрівки-Ставчани

5,0

13

С141250

(Давидів-Товщів-Бібрка)-Черепин

5,0

14

С141252

Жирівка-Вовків

20,0

15

С141263

(Львів-Меденичі)-Семенівка

20,0

16

С141261

Лани-Попеляни-Черкаси в т.ч. під`їзд до
Попеляни (на ділянці під`їзд до с. Попеляни)

17

С141232

Журавники-Тарасівка

10,0

РАЗОМ

650,0

с.

50,0

10,0

Таблиця №2
Потреба в коштах на виконання робіт з капітального ремонту,
експертизи та проектно-вишукувальних робіт автомобільних доріг
загального користування місцевого значення у Пустомитівському
районі на 2018 рік
Сума
співфінансування
(тис.грн)

№
з/п

Індекс
дороги

Назва автомобільної дороги

1

С141245

Борщовичі-Н.Білка, км 0+000 — км 2+500

10,0

2

С141243

Кам'янопіль-(Київ-Чоп), км 0+000 - км 1+200

10,0

3

С141244

Гаї-Підсоснів, км 0+000 — км 6+500

10,0

4

С141201

Яструбків-Щирець, км 0+000 — км 1+100

10,0

5

С141227

Ставчани-Щирець, км 10+500 — км 16+800

10,0

6

С141261

Лани-Попеляни-Черкаси в т.ч. під`їзд до с. Попеляни

10,0

7

С141251

Поршна-Підсадки

10,0

8

С141207

Пустомити-Містки

50,0

9

С141240

Ков'ярі-(Київ-Чоп)

40,0

10

С141254

Загір'я-Грабник

50,0

11

С141260

(Давидів-Товщів-Бібрка)-Селисько

50,0

12

С141219

Загір'я-Суха Долина-(Київ-Чоп)

50,0

13

С141211

Старе Село-Коцурів-Затемне, км8+100-км9+700

10,0

14

С141259

Милошевичі-Береги-Хоросно

50,0

15

С141254

Загір`я-Грабник, км 0+000 - км 1+560

140,0

С141219

Загір`я-Суха Долина-(Київ-Чоп), км 2+500 –
7+216

км

205,0

С141260

(Давидів-Товщів-Бібрка)-Селисько, км 0+000 – км

95,0

16
17

1+074
РАЗОМ

810,0

Таблиця №3
Потреба в коштах на проведення робіт з поточного середнього ремонту,
експертизи та проектно-вишукувальних робіт автомобільних доріг
загального користування державного значення у Пустомитівському
районі на 2018 рік
№
з/п

Індекс
дороги

Назва автомобільної дороги

Сума
співфінансування
(тис.грн)

1

-

Західний обхід м. Львова (влаштування перехідношвидкісної смуги розгону на км 4+750)

30,0

РАЗОМ

30,0

Паспорт
Програма 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
1. Підстава для розроблення Програми

2. Розробник Програми

рішення сесії Пустомитівської районної
ради
«Про районний бюджет Пустомитівського
району на 2018 рік» від 22 грудня 2017 р.
2017 р. №417
Пустомитівська райдержадміністрація

3. Виконавець Програми

Міська, сільські ради та об’єднані
територіальні громади Пустомитівського
району; Департамент дорожнього
господарства, транспорту та зв’язку
Львівської обласної державної
адміністрації, Служба автомобільних доріг
у Львівській області

4. Термін реалізації Програми

2018 рік

5. Прогнозні обсяги та джерела

Районний бюджет 1490,0 тис. грн.

фінансування, тис. грн.
Заступник голови районної ради
Завізовано:
Головний спеціаліст відділу
економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі РДА

Іван Мудрий

Олена Стасюк

Додаток №33
до рішення районної ради
від 22 грудня 2017 №412
(нова редакція від 03.08.2018р.)
ПРОГРАМА
підтримки органів державної
виконавчої влади у Пустомитівському районі на 2018 рік.
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

2
на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,
Пустомитівської районної ради.

податків

та

інвестицій

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

Пустомитівська районна державна
адміністрація
___________________________________

3. Розробник програми

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

3623,55 тис. грн.
3623,55 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

3623,55

3623,55

3623,55

3623,55

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.

Оплата
комунальних
послуг

Матеріальнотехнічне
забезпечення

Показники
виконання заходу,
один. виміру

затрат
обсяг фінансового
ресурсу

Виконавець
заходу,
показника
Апарат та
структурні
підрозділи РДА

Фінансування
Джерела Обсяги, тис. грн.
Районний
2941,0
бюджет

Очікуваний
результат
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

40,0
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

Районний
бюджет
Районний
бюджет

642,55

Забезпечення
енергозбереження та
покращення
санітарних умов
перебування людей у
приміщеннях
Забезпечення
матеріально-технічної
бази для виконання
функцій, покладених
на апарат та
структурні підрозділи
райдержадміністрації

3623,55

Іван Мудрий
Павло Городечний

Додаток №38
до рішення районної ради
від 22 грудня 2017 №412
(нова редакція від 03.08.2018р.)

ПРОГРАМА
по збереженню об’єктів культурної спадщини
Пустомитівського району на 2018 рік

1.Загальні положення
Програма охорони культурної спадщини на 2018 рік (далі – Програма)
розроблена, виходячи із засад, що охорона об’єктів культурної спадщини є одним із
пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування. В її основу покладені вимоги
Законів України « Про культуру», «Про охорону культурної спадщини». У цілому
Програма спрямована на вдосконалення органiзацiйно-правового, фiнансово-економiчного
та науково-виробничого забезпечення історико-культурної спадщини Пустомитівського
району, збереження та охорона для культурного та духовного розвитку району і
розрахована на період до кінця 2018 року.

2. Мета Програми
Головною метою Програми є організація комплексного вирішення проблем вивчення
культурної спадщини, забезпечення виготовлення облікових карток та паспортів об’єктів
культурної спадщини, проведення заходів по їх збереженню та популяризації серед
населення, розвиток історико-архітектурних традицій району.
Для реалiзацiї головної мети Програми вирiшуються такi головнi завдання: поетапна
розбудова сфери охорони культурної спадщини в районi та в iсторичних населених
пунктах району; запровадження механiзмiв ефективного використання внутрiшнього
економічного потенцiалу сфери охорони культурної спадщини в районi з вiдпрацюванням
методiв регулювання iнвестицiйного процесу для забезпечення охорони культурної
спадщини.
Прiоритетом для забезпечення реалiзацiї програми є забезпечення виконання
першочергових протиаварiйних та консервацiйних робiт на найбiльш цiнних пам’ятках.
Основними напрямками науково-дослiдницької та iнновацiйної дiяльностi при
реалiзацii Програми
є: вирiшення науково-технiчних та технологiчних завдань
збереження, консервацiї і реставрацiї пам’яток; наукове обгрунтування та розробка
програм збереження культурної спадщини в районi; органiзацiя спецiального нагляду
(монiторингу) за технiчним станом пам’яток, ведення вiдповiдних iнформацiйних баз
даних щодо технiчного стану об’єктiв; розробка iнформацiйних систем та видавничої
дiяльностi, якi б забезпечували загальну доступнiсть до iнформацiйних масивiв у галузi
охорони культурної спадщини; створення привабливих умов для залучення iнвестицiй до
об’єктiв культурної спадщини через розробку та реалiзацiю iнвестицiйних проектiв i
програм.

3. Заходи реалiзацiї Програми
Збереження культурної та iсторичної спадщини району потребує значних
капiталовкладень, для надходження яких необхiдне проведення вiдповiдної фінансово –
економічної полiтики. Слiд залучити спецiальнi кошти для здiйснення першочергових
протиаварiйних та ремонтно-реставрацiйних робiт на пам’ятках, якi мають велику
iсторичну та художню цінність i використовуються у соціально - культурнiй сферi,
популяризацію історико-культурної спадщини на території району.

Для збереження пам’яток необхiдно:
-

виготовлення пам’яткоохоронної документації та створення відповідного банку
даних;
проведення моніторингу стану об’єктiв культурної спадщини, режиму їх
використання;
виготовлення та встановлення охоронних дошок;
забезпечення заходів із популяризації історико-культурної спадщини району;
забезпечення включения до програми соцiально-економiчного розвитку району
вiдповiдних планiв бюджетного фiнансування.

Розпорядником коштів виступає Пустомитівська районна державна адмiнiстрацiя.

4.Очiкуваний результат
Виконання Програми має дати поштовх позитивним зрушенням у сферi збереження
об’єктiв культурної спадщини, усвідомлення суспільством необхiдностi збереження
пам’яток для нинішнього i майбутнього поколiнь, як важливого чинника патрiотичного
виховання громадян, розвитку національної свiдомостi народу, створення привабливих
умов для залучення інвестицій до об’єктів культурної спадщини через розробку та
реалізацію інвестиційних проектів
і програм.
Виконання Програми сприятиме полiпшенню фінансування заходiв iз збереження та
використання пам’яток, залучення iнвестицiй на пам’яткоохороннi заходи, спрямованi на
збереження пам’яток.
Програма забезпечить збереження об’єктів культурної спадщини для нинішнього і
майбутніх поколінь, виховання громадян у національній свідомості.
Виконання програми дасть можливість покращенню фінансування та залучення
інвестицій на пам’яткоохоронні заходи, спрямовані на збереження та реставраційні роботи,
що сприятиме туристичній галузі та інфраструктурі району.
ПАСПОРТ
ПРОГРАМИ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ
СПАДЩИНИ ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ
НА 2018 РІК
1

Розробник програми

2

Відповідальний виконавець
Програми

3

Учасники Програми

4
5

Термін реалізації Програми
Перелік місцевих бюджетів,
які беруть участь у виконанні
Програми (для комплексних
програм)

6

Загальні обсяги
фінансування

Відділ містобудування та архітектури
Пустомитівської районної державної
адміністрації
Відділ містобудування та архітектури
Пустомитівської районної державної
адміністрації, власники та користувачі пам’яток
Відділ містобудування та архітектури
Пустомитівської районної державної
адміністрації, власники та користувачі пам’яток
2018 рік
Районний бюджет, спонсорські кошти

205,00 грн.

ЗАХОДИ
по збереженню об’єктів культурної спадщини національного та
місцевого значення Пустомитівського району на 2018 рік
Найменування заходу

Пропоновані обсяги
фінансування на 2018
рік /тис.грн./

Виготовлення облікових карток та
паспортів пам’яток з фотофіксацією
Ремонтно-реставраційні роботи на
пам»ятці архітектури національного
значення - Церква Різдва Богородиці
(мур.) ХУІ ст. (охоронний номер
479) в смт.Щирець
Пустомитівського району
Ремонтно-реставраційні
роботи
пам’ятки архітектури національного
значення – дерев’яної церкви
Стрітення
Господнього
1757 р.
(охоронний номер 487/1)
в
с. Черепин Пустомитівського району
Всього по Програмі

Виконавці

105,00
50,00

Відділ містобудування
та архітектури
Пустомитівської
районної державної
адміністрації

50,00

205,00

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:
Начальник відділу містобудування та
архітектури-головний архітектор району

Віктор Ващук

Додаток №39
до рішення районної ради
від 22 грудня 2017 №412
(в редакції від 03.08.2018р.)

ПРОГРАМА
фінансової підтримки комунального підприємства
«Архітектурно - планувальне бюро» та здійснення внесків до його
статутного фонду на 2018 рік
1.Загальні положення.
Програма
фінансової
підтримки
комунального
підприємства
«Архітектурно - планувальне бюро» та здійснення внесків до його статутного
фонду на 2018 рік (надалі Програма) розроблена на виконання ст.91
Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
Для належного виконання завдань підприємства з виготовлення проектної
документації, кошторисних документацій, надання допомоги населенню в сфері
містобудування з розробленням відповідних графічних матеріалів необхідно
забезпечити
підприємство
належною
матеріально-технічною
базою,
автотранспортними засобами. Застаріла
матеріальна база підприємства
потребує оновлення за рахунок капітальних вкладень.
2.Мета Програми.
Забезпечення стабільності роботи комунального підприємства відповідно
до функціональних призначень, надання підприємством якісних послуг з
виготовлення
містобудівної
документації
для
потреб
мешканців
Пустомитівського району.
3.Обгрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми.
Надання фінансової підтримки комунальному підприємству буде
здійснюватись шляхом здійснення внесків до статутного фонду комунального
підприємства за рахунок коштів районного бюджету.
4.Основні завдання Програми.
4.1.Програмою визначено такі основні завдання, на виконання яких буде
надаватися фінансова допомога (здійснюватимуться внески до статутного
фонду комунального підприємства):
- придбання легкових автомобілів;
- здійснення видатків, пов’язаних з реєстрацією легкових автомобілів.
5.Організація
виконанням.

реалізації

Програми

та

здійснення

контролю

за

її

5.1.Реалізація Програми покладається на Пустомитівську районну раду у
партнерстві з комунальним підприємством. У випадку необхідності
корегування даної Програми відповідні зміни до неї вносяться рішенням
районної ради.
5.2.Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює
постійна комісію районної ради з питань містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку.
6.Фінансова забезпеченість Програми.
Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження
бюджетних призначень на її виконання рішенням районної ради.
Розпорядником коштів на виконання Програми є Пустомитівська районна рада.
Обсяги фінансування Програми додаються (Додаток № 1), протягом року
сума може бути скорегована.
7.Очікувані результати виконання Програми.
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
- стабільну роботу комунального підприємства відповідно до його
функціональних призначень;
- збільшення обсягів виробництва та надання послуг за рахунок
зміцнення матеріально-технічної бази підприємства.
- покращення якості послуг.
Обсяг фінансування
Програми фінансової підтримки комунального підприємства
«Архітектурно - планувальне бюро» та здійснення внесків до його
статутного фонду на 2018 рік.
№ п/п

1.

Напрямки фінансової підтримки
комунального підприємства «Архітектурно планувальне бюро»

Фінансова допомога на придбання легкових
автомобілів та видатки, пов’язані з їх
реєстрацією.
Разом

Заступник голови районної ради

Обсяги фінансування в
2018
тис. грн.
Перше
півріччя

Друге
півріччя

-

750,0

-

750,0

Іван Мудрий

Додаток №40
до рішення районної ради
від 22 грудня 2017 №412
(в редакції від 03.08.2018р.)
Програма здійснення ефективних заходів щодо попередження та профілактики скоєння
повторних злочинів серед осіб звільнених з місць позбавлення волі та осіб засуджених до
покарань не пов’язаних з позбавленням волі
на 2018 – 2020 роки
Дана програма розроблена на виконання Пустомитівського районного сектору філії
Державної установи «Центр пробації» у Львівській області покладених Конституцією України
функцій по забезпеченню законності та правопорядку в Пустомитівському районі, здійснення
заходів щодо реалізації державних та регіональних програм у цьому напрямку, забезпечення
виконання актів законодавства з питань боротьби зі злочинністю і корупцією; виконання Концепції
Державної програми, профілактики правопорушень та згідно п.16 частини 1 статті 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Забезпечення правопорядку та досягнення позитивної криміногенної ситуації в районі
вимагає від органів державної влади та органів місцевого самоврядування об’єднання зусиль у
напрямку боротьби зі злочинністю. Основним стратегічним завданням Програми є подальше
вдосконалення взаємодії та підтримки з боку місцевого самоврядування уповноваженому органу з
питань пробації, надання допомоги у матеріально-технічному оснащенні та забезпеченні її
діяльності, що підвищить ефективність профілактики злочинів, результативність пробаціїної
діяльності та контролю за особами, звільненими з місць позбавлення волі, а також засудженими до
покарань, не пов‘язаних з позбавленням волі.
Мета програми:
- налагодження співробітництва уповноваженого органу з питань пробації з органами
місцевого самоврядування, центром соціальних служб сім’ї дітей та молоді, відділом поліції,
державними громадськими та релігійними організаціями, щодо попередження та профілактики
правопорушень;
- активізація допомоги засудженим у вирішенні питання у працевлаштуванні та соціальних
питань;
- інформаційне удосконалення методів роботи з профілактики скоєння повторних злочинів,
забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини;
- створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед засуджених;
- ефективна підтримка місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та населення в діяльності уповноваженого органу з питань пробації, яка
спрямована на профілактику повторної злочинності, вживання заходів по ресоціалізації
засуджених осіб.
Основним завданням Програми є:
- проведення виїздів у взаємодії з відділом поліції та ЦСССДМ у населені пункти району,
за місцем проживання засуджених, для проведення роз’яснювальної роботи, профілактичних
заходів спрямованих на зниження рівня злочинності;
- комплексне вивчення і розв’язання проблем, пов’язаних з протидією скоєння повторних
злочинів, забезпечення належного стану правового та соціального захисту громадян;
- запровадження сучасних форм і методів профілактики з метою усунення причин та
запобігання виникнення умов, що сприяють їх вчиненню, підвищення рівня правової освіти
населення та правового виховання молоді;
- удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
- інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення профілактичної
діяльності.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів передбачається здійснювати за рахунок коштів районного бюджету у
межах можливостей їх дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, а також за рахунок інших
джерел незаборонених законодавством додаток №1 і передбачається у сумі 20 000 грн. на рік.

Очікуваний результат
Передбачені програмою заходи сприятимуть більш якісному виконанню
функцій
уповноваженого органу з питань пробації, спрямованих на належне виконання покарань у виді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, суспільно корисні
роботи, громадських робіт, виправних робіт, а також здійснення контролю за поведінкою осіб,
звільнених від відбування покарання з випробуванням, а також звільнених від відбування
покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, проведення роботи з
особами яким не відбуту частину покарання замінено на більш м’яку, проведення профілактичної
роботи з особами притягнутими до адміністративної відповідальності згідно ст. 31 КУпАП та 30-1
КУпАП. Це дозволить налагодити ефективну систему взаємодії та допомоги між уповноваженим
органом з питань пробації та органами місцевого самоврядування, забезпечити особисту безпеку
громадян, захистити їхні права, свободи та законні інтереси, а також створить необхідні умови для
профілактики правопорушень, забезпечення законності та правопорядку на території району.
Паспорт
районної цільової програми
Назва: Програма здійснення ефективних заходів щодо попередження та профілактики
скоєння повторних злочинів серед осіб звільнених з місць позбавлення волі та осіб засуджених до
покарань не пов’язаних з позбавленням волі на 2018 – 2020 роки.
1. Ініціатор розроблення

філія Державної установи «Центр пробації» у Львівській

області.
2. Дата, номер документа про затвердження Програми: від ________ №_______.
3. Розробник програми: філія Державної установи «Центр пробації» у Львівській
області.
4. Відповідальний виконавець Програми: Мирон Созанський
5. Учасники Програми: філія Державної установи «Центр пробації» у Львівській
області, Пустомитівський районний сектор філії Державної установи «Центр пробації» у
Львівській області.
6. Термін реалізації Програми: 2018 – 2020 роки.
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
20 000 гривень щороку.
7.1 Коштів районного бюджету
- 20 000 гривень щороку.
Коштів інших джерел
Відповідальний виконавець Програми: філія Державної установи «Центр пробації» у
Львівській області.
Фінансове забезпечення Програми
Обсяг коштів, які пропонуються
залучити на виконання Програми
Усього
Районний бюджет
Інші джерела

2018
рік

2019
рік

2020
рік

Усього витрат на
виконання програми

20 000
грн.
20 000
грн.
-

20 000
грн.
20 000
грн.
-

20 000
грн.
20 000
грн.
-

60 000 грн.
60 000 грн.
-

Основні завдання, заходи спрямовані на забезпечення виконання Програми передбачені на 2018 рік.
Назва
Заходи
Фінансування
Строк
Виконавці
завдання
виконання
виконання
заходу
завдання
заходу
Джерела
Обсяги
грн.
Третій - четвертий
4000
Районний
1.
Підвищення
квартал
Державна
бюджет
Придбання меблів
рівня технологічного
2018 року
установа
оснащення
«Центр
та створення
пробації»
Третій - четвертий
12000
2.
Придбання офісної
належних умов для
квартал
техніки
роботи
2018 року
уповноваженого
Третій - четвертий
4000
3.
Канцелярські
органу з питань
квартал
витрати
пробації
2018 року
Усього
20000
Усього на Програму в рік
20000
№

№

1.

2.

3.

Основні завдання, заходи спрямовані на забезпечення виконання Програми передбачені на 2019 рік.
Назва
Заходи
Фінансування
Строк
Виконавці
завдання
виконання
виконання
заходу
завдання
заходу
Джерела
Обсяги
грн.
Підвищення
Виготовлення
Перший - другий
3000
Державна
Районний
рівня технологічного
наочної
квартал
установа
бюджет
оснащення
інформації,
2019 року
«Центр
та створення
буклетів, стендів
пробації»
належних умов для
Придбання офісної
Другий - третій
12000
роботи
техніки
квартал
уповноваженого
2019 року
органу з питань
пробації
Канцелярські
Третій – четвертий
5000
витрати
квартал
2019 року
четвертий
квартал
2019 року

Усього
Усього на Програму в рік

20000
20000

Основні завдання, заходи спрямовані на забезпечення виконання Програми передбачені на 2020 рік.
Назва
Заходи
Фінансування
Строк
Виконавці
завдання
виконання
виконання
заходу
завдання
заходу
Джерела
Обсяги
грн.
Перший - другий
4000
Районний
1.
Підвищення
квартал
Державна
бюджет
Канцелярські
рівня технологічного
витрати
2020 року
установа «Центр
оснащення
пробації»
та створення
Другий - третій
12000
2.
Придбання офісної
належних умов для
квартал
техніки
роботи
2020 року
уповноваженого
Третій – четвертий
4000
3.
Канцелярські
органу з питань
квартал
витрати
пробації
2020 року
Усього
20000
Усього на Програму в рік
20000
№

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник Пустомитівського районного сектору
філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській області

Іван Мудрий
Мирон Созанський

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 509
від “03” серпня 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 31.07.2018,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати матеріальну допомогу мешканцям Пустомитівського району
за рахунок коштів районного бюджету на 2018 рік, а саме:
- Драпук Світлані Романівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці с. Муроване,
на відновлення будинку після пожежі;
- Яримович Лідії Костянтинівні в сумі 30,0 тис. грн., мешканці с.
Сокільники, матері Героя Небесної Сотні Дигдаловича Андрія Івановича, на
лікування.
- Гарбояну Сергію Олександровичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю
м.Пустомити, військовослужбовцю в\ч А4623, на лікування.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 510
від “03” серпня 2018р.
Про введення 0,5 ставки посади тренера-викладача в ДЮСШ «Тризуб».
Розглянувши викладене у листі ДЮСШ «Тризуб» від 27.07.2018 №29
(додається), враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань
культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту від
27.07.2018 та з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 31.07.2018,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Ввести до штатного розпису ДЮСШ «Тризуб» 0,5 ставки посади
тренера-викладача з футболу.
2. Фінансування даної посади проводити за рахунок коштів, виділених на
Районну Програму підтримки діяльності ДЮСШ «Тризуб» на 2018 рік.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури і
спорту (А.Добрянський) та з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій
(І.Васьків).
Голова районної ради

Галина ГИЧКА

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 511
від “03” серпня 2018р.

Про виконання районного бюджету Пустомитівського району
за січень-червень 2018 року та внесення змін до його показників.
Розглянувши на підставі підпункту 28) пункту 1 статті 43 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" звіт Пустомитівської районної
державної адміністрації про виконання районного бюджету Пустомитівського
району за січень – червень 2018 року, враховуючи пропозиції Пустомитівської
районної державної адміністрації, викладені в листі від 17.07.2018 №611918/0/2-18 стосовно внесення змін до показників районного бюджету на 2018
рік, висновки постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій від 31.07.2018 та від 03.08.2018, керуючись статтями 78,
80 Бюджетного кодексу України, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт Пустомитівської районної державної адміністрації про виконання
районного бюджету Пустомитівського району за січень – червень 2018 року
затвердити:
по доходах – в сумі 574 661,60 тис. грн. згідно з додатком №1.
по видатках – в сумі 546 588,6 тис. грн. згідно з додатком №2.
2. Звіт про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень – червень 2018 року опублікувати в районному часописі "Голос народу".
3. Збільшити доходну частину загального фонду районного бюджету за
КДК 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» з обласного бюджету в
сумі 5 182 746,00 грн.
Спрямувати кошти на фінансування Програми проведення обласного
конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017-2020 роки в
сумі 5 182 746,00 грн. згідно з додатком №3.
4. Збільшити доходну (КДК 41053900) районного бюджету в сумі
459887,00 грн., за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету, виділених з
інших місцевих бюджетів згідно з додатком №4.
Збільшити відповідно до пункту 4 даного рішення розмір видаткової
частини районного бюджету Пустомитівського району на 2018 рік спрямувати
відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації, відділу культури
Пустомитівської райдержадміністрації та КЗ «Пустомитівській ЦРЛ» на
фінансування заходів, наведених у додатку №4.

5. Внести зміни до показників районного бюджету Пустомитівського
району в межах бюджетних призначень на 2018 рік:
Відділу культури райдержадміністрації, а саме:
Зменшити асигнування: по КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності
палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних
закладів» КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) – 200 000,00 грн.
Збільшити асигнування: по КПКВКМБ 1017324 «Будівництво установ та
закладів культури» КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об’єктів) –
200000,00грн.
6. Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації:
- від 20.06.2018р. №511 «Про розподіл субвенції з обласного бюджету»;
- від 25.06.2018р. №529 «Про виділення коштів додаткової дотації з
районного бюджету»;
- від 10.07.2018р. № 582 «Про розподіл медичної субвенції з державного
бюджету для первинної медичної допомоги»;
- від 25.07.2018р. № 619 «Про виділення коштів додаткової дотації з
районного бюджету».
7. 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 №3
до рішення районної ради
від 03 серпня 2018 №511
Розподіл іншої субвенції з обласного бюджету на мікропроекти місцевого розвитку
№з
/п

КПКВМБ
КЕКВ

1

1011100
3110

2

1011100
3110

3

1014030
3110

4

1014060
3110

5

1014060
3110

6

1014060
3132

7

1014030
3110

8

1014040
3132

9

0611020
3132

10

0611020
3132

11

0611020
3132

12

0611020
3132

13

0611020
3132

14

0611020
3132

15

0611020
3132

16

0611020
3132

17

0611020
3132

18

0611020
3132

Назва мікропроекту

“ Придбання музичних інструментів для
Оброшинської дитячої музичної школи
Пустомитівського району”
“ Закупівля музичних інструментів для
Звенигородської дитячої музичної школи
Пустомитівського району Львівської областя”
“Закупівля меблів та комп”ютерів для
Пустомитівської районної бібліотеки для дітей”
“ Придбання мультимедійного обладнання в
Народний дім с.Будьків Пустомитівського району
Львівської області”
“Придбання мультимедійного обладнання в
Народний дім № 2 в с.Старе Село Пустомитівського
району Львівської області”
Капітальний ремонт даху Народного дому № 1 в
с.Старе Село Пустомитівського району Львівської
області
“Сільська бібліотека-сучасний
формат(модернізація бібліотеки-філії № 66 в
с.Старе Село Пустомитівського району Львівської
області)”
“Капітальний ремонт музею-садиби
Устияновичів у с.Вовків Пустомитівського району
Львівської області”
Капітальний ремонт актової зали Старосільської
ЗОШ I-III ступенів Пустомитівського району
Львівської області
Капітальний ремонт харчоблоку Звенигородської
ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Звенигород
Пустомитівського району Львівської області
Капітальний ремонт Милятичівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів в с.Милятичі Пустомитівського району
Львівської області
Капітальний ремонт з утепленням фасаду
Зимноводівської ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів в с.Зимна
Вода Пустомитівського району Львівської області
Капітальний ремонт санвузлів Пустомитівської
ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів в м.Пустомити
Пустомитівського району Львівської області
Капітальний ремонт спортзалу Пикуловицького
НВК ЗНЗ І-ІІІ ДНЗ в с.Пикуловичі
Пустомитівського району Львівської області
Капітальний ремонт спортзалу Жирівського НВК
І-ІІ ступенів в с.Жирівка Пустомитівського району
Львівської області
Капітальний ремонт санвузлів Зимноводівської
ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів в с.Зимна Вода
Пустомитівського району Львівської області
Капітальний ремонт з утепленням фасаду
Гаївського НВК І ступеня в с.Гаї Пустомитівського
району Львівської області
Капітальний ремонт санвузлів Пустомитівської
ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів в м.Пустомити
Пустомитівського району Львівської області
КЕКВ3132 КПКВК 0611020

Назва бюджету
отримувача субвенції

Відділ культури
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ культури
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ культури
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ культури
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ культури
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ культури
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ культури
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ культури
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації

обсяг
субвенції з
обласного
бюджету на
2018 рік
49608,00
47739,00
59200,00
24927,00
24926,00
199874,00

53855,00

75268,00
199854,00
183300,00
195000,00
195000,00
195000,00
195000,00
185000,00
195000,00
195000,00

195000,00

Капітальний ремонт (облаштування території)
Борщовицького НВК І-ІІІ ступенів в с.Борщовичі
Пустомитівського району Львівської області
Капітальний ремонт Городиславицького НВК І-ІІ
ступенів в с.Городиславичі Пустомитівського
району Львівської області
Капітальний ремонт корпусу №2 Ставчанського
НВК І-ІІІ ступенів Пустомитівського району
Львівської області
Капітальний ремонт з утепленням фасаду ДНЗ в
с.Оброшино Пустомитівського району Львівської
області
Капітальний ремонт будівлі (армування
фундаменту) ДНЗ с. Старе Село Пустомитівського
району Львівської області
Придбання мультимедійного центру для вихованців
ДНЗ с.Старе Село Пустомитівського району
Львівської області

19

0611020
3132

20

0611020
3132

21

0611020
3132

22

0611010
3132

23

0611010
3132

24

0611010
3110

25

0611010
3132

Капітальний ремонт ДНЗ №1 в м.Пустомити
Пустомитівського району Львівської області

26

0611010
3132

Капітальний ремонт системи гарячого
водопостачання з влаштуванням сонячних панелей
в ДНЗ Казковий світ в с. Зимна Вода
Пустомитівського району Львівської області

27

0611010
3132

Капітальний ремонт ДНЗ в с. Підбірці
Пустомитівського району Львівської області

28

0611010
3132

Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ в с.Семенівка
Пустомитівського району Львівської області

29

0611010
3132

Капітальний ремонт з утепленням фасаду ДНЗ №3
в м.Пустомити Пустомитівського району
Львівської області

30

0611010
3132

31

3712113
3210

32

3717322
3210

33

3712010
3210

34

3712010
3210

35

3712113
3210

Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №2 в
м.Пустомити Пустомитівського району Львівської
області
Закупівля автоматичного гематологічного
аналізатора для Старосільської амбулаторії
загальної практики-сімейної медицини
Пустомитівського району Львівської області
Реконструкція системи енергопостачання в АЗПСМ
с. Старе Село Пустомитівського району Львівської
області
Придбання високочастотного електрокоагулятора
ЕК-300М з функцією зварювання живих
біологічних тканин для Щирецької міської лікарні
Пустомитівської ЦРЛ
Закупівля автоматичного біохімічного аналізатора
DS-161 для комунального закладу Пустомитівської
районної ради Пустомитівської ЦРЛ
Капітальний ремонт сходової клітки та ремонт
пандусу АЗПСМ в с.Ставчани Комунального
Закладу Пустомитівської районної ради
"Пустомитівська центральна районна лікарня"
Пустомитівського району Львівської області
Всього

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління РДА

Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації

195000,00
195000,00
95000,00
195000,00
198526,00
24926,00
195000,00

Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації

190000,00

Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації

190000,00
195000,00
195000,00

Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації

195000,00

КЗ «Пустомитівська
центральна районна
лікарня»

117110,00

КЗ «Пустомитівська
центральна районна
лікарня»

199860,00

КЗ «Пустомитівська
центральна районна
лікарня»

66273,00

КЗ «Пустомитівська
центральна районна
лікарня»

179800,00

КЗ «Пустомитівська
центральна районна
лікарня»

87700,00

5 182 746,00

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №4
до рішення районної ради
від 03 серпня 2018 №511

№
п/п

Розподіл іншої субвенції з місцевого бюджету, отриманих від інших
місцевих бюджетів
КЕКВ
КЕКВ
Призначення
Сума
Назва органу
2620
3220
субвенції,
місцевого
грн.
самоврядування

1

Звенигородська
сільська рада (від
01.06.2018 №702)

141 796,00

68 314,52

73 481,48

2

Звенигородська
сільська рада (від
01.06.2018 №760)

55 000,00

30 000,00

25 000,00

3

Старосільська
сільська рада (від
19.04.2018 № 456,
457, 458, 459, 460,
461, 462,463, 464)

182 591,00

10 000,00

172
591,00

4

Старосільська
сільська рада (від
30.07.2018 № 527,
528, 529)

65 500,00

10000,00

55 500,00

5

Оброшинська
сільська рада (від
13.07.2018 №765)
Всього

15 000,00

15 000,00

459 887,00

133 314,52

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління РДА

Відділу освіти КПКВК
0611020 КЕКВ 2240 –
49999,00; Відділу культури
КПКВК 1014060 КЕКВ
2210 – 18315,52, КЕКВ 3110
– 73481,48
КЗ «Пустомитівській ЦРЛ»
КПКВК 3712010 КЕКВ 3210
– 25000,00 Відділу культури
КПКВК 1014060 КЕКВ
2210 – 30 000,00
На співфінансування
обласного конкурсу
мікропроектів:
Відділу освіти: КПКВК
0611020 КЕКВ 2210 –
10000,00; КЕКВ 3132 –
24955,00; КПКВК 0611010
КЕКВ 3132 – 19764,00.
Відділу культури: КПКВК
1014060 КЕКВ 3132 –
40000,00; КЕКВ 3110 –
14000,00; КПКВК 1014030
КЕКВ 3110 – 10000,00.
КЗ «Пустомитівській ЦРЛ»:
КПКВК 3712113 КЕКВ 3210
– 23900,00;
КПКВК 3717322 КЕКВ 3210
– 39972,00
Відділу освіти КПКВК
0611010 КЕКВ 3110 –
15500,00;
КПКВК 0611020 КЕКВ
2210 – 10000,00;
Відділ культури КПКВК
1014060 КЕКВ 3142 –
40000,00.
Відділ культури
КПКВКМБ 1011100
КЕКВ 2240 – 15000,00.

326572,48

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №1
до рішення районної ради
від 03.08.2018р.№511

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

план на січеньЗатв.план
червень
на рік
місяць

1

4

3

2

Факт за
січеньчервень
місяць

% до плану на
% до плану
січень-червень
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

68704,6

71411,3

58,5

103,9

34,0
21,0

16,8
10,8

5,1
66,0

15,0
314,3

30,4
611,1

2,0

0,5

8,0

3,6

#ДЕЛ/0!
0,0

#ДЕЛ/0!
0,0

3,0

0,8

599,7
11,9

396,7

1487,5

122098,3

68737,1

72226,0

59,2

105,1

Офіційні трансферти

712468,2

507674,4

499201,0

70,1

98,3

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

8422,3
6305,7
30078,4
22321,3
72992,0
362061,9
5492,8

8422,3
6305,7
30078,4
20563,5
72992,0
355887,9
4951,2

50,0
42,5
59,0
58,6
61,6
75,6
88,5
88,5
59,6
68,6

100,0
100,0
100,0
92,1
100,0
98,3
90,1
73,9
119,2
98,9

Разом доходів

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

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

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління

132,0

3656,6

4376,2

3234,6

3656,6
838223,1

1828,3
580787,7

2179,1
574661,6

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №2
до рішення районної ради
від 03.08.2018р.№511

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

1
1. Державне управління
в.т.ч. органи місцевого самовряд.
Інша діяльність у сфері державного управл.
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"

Затверджено
по бюд-ту на
2018р.

Уточн. план на
2018

2

3
6145,6
6145,6

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

план на
вказаний
період

тис.грн.
Виконано % викон. % викон.
за січеньдо затв. до уточн.
червень
плану
бюд-ту
2018р.
4
5
6
2972,0
48,4
48,4
2666,0
47,9
43,4
306,0
53,7
#ДЕЛ/0!
103998,5
49,8
49,0
41607,9
45,8
44,8
8325,8
47,2
43,7
1013,5
49,8
44,8
27,0
27,3
27,3
40,9
40,9
3599,1
0,0
37,9
979,8

6135,6
5565,6
570,0
212103,7
92797,9
350 0
19053,9
2263,9
99,0
8810,0

3351,2
2973,2
378,0
128205,6
51878,9
10275,5
1190,1
55,0
4258,6

2585,0

1248,7
616,6
1273,9
65,5
452,4
118,6

503,2
1133,4
58,3
300,5
79,1

центр соціальної реабілітації дітей -інвалідів .

1078,2

- одноразова матеріальна допомога

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

1078,2
1638,0
131,0
999,4
200,0

180,0
155,0
70,0

180,0
155,0
70,0

180,0
76,0
43,0

115,2
0,5
40,4

50,0

50,0

50,0

280,0

499,3
280,0

499,3
140,0

349,3
71,7

14,0

14,0

7,2

4,3

1,1

1,1

0,6

24634,4
630,0
630,0
3192,0
1379,0
200,0
1493,0

25488,4
630,0
630,0
3342,0
1379,0
200,0
1493,0
150,0
120,0
1405,0
30,0
100,0
100,0
3300,0
5,3
50,0
770,0
365311,8
2870,6

14613,4
315,0
315,0
1869,6
747,3
100,0
801,3
150,0
71,0
1355,0
20,0
100,0
100,0
300,0
5,3
50,0
770,0
213209,5
720,6

650,0

650,0

1208,2

721,1

650,0

650,0

260,0

469070,6

3573,2
506320,6

3573,2
361408,6

3340,2
355192,0

77,0

93,5
70,2

179500,0

179500,0

78707,3

72673,4

40,5

40,5

1373,6

1373,6

645,0

499,9

36,4

36,4

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

325447,0
880584,4
28740,5
909324,9

282056,3
580543,0
24112,7
604655,7

282018,7
533205,3
13383,3
546588,6

97,9
63,9
366,0
65,2

86,7
60,6
46,6
60,1

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
компенсаційні витрати на пільгловий проїзд залізничним транспортом

36,4

30,0

104,2
44,5
33,4
39,6

69,2
44,5
30,1
39,6

64,0

64,0

0,3
57,7
0,0

0,3
57,7
100,0

0,0

70,0

25,6

25,6

30,7

30,7

0,5

45,5

45,5

13734,4
311,2
311,2
1511,8
651,7
92,2
737,5

55,8
49,4
49,4
47,4
47,3
46,1
49,4

53,9
49,4
49,4
45,2
47,3
46,1
49,4

30,4
500,0

25,3
0,0
0,0

25,3
35,6
0,0
79,1
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
47,6
18,2

компенсаційні витрати на пільгловий проїзд автомобільним транспортом
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"
підтримка спорту вищих досягнень
-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
проектування ,реставрація та охорона памяток архітектури
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

120,0
30,0
50,0
5000,0

500,0
357481,0
7364,9

Іван Мудрий
Любомир Максим

79,1

770,0
173810,7
521,3

0,0
0,0
0,0
154,0
48,6
7,1

341,1

28,2
0,0

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 512
від “03” серпня 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 17.07.2018 №61-1918/0/2-18, висновок постійної
комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від
31.07.2018, 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 19 996 549,00 грн., а саме:
1.1. Органам місцевого самоврядування в сумі 917 000,00 грн., а саме:
КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620
(поточні трансферти органам державного управління інших рівнів) – 35 000,00
грн. (10 000,00 грн. – на виготовлення технічної документації та кадастрового
номера під будівлю НД №2 с.Старе Село, 25 000,00 грн. – на виготовлення ПКД
по благоустрію території НД № 2 с.Старе Село).
КПКВК 3719720 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання
інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам
державного управління інших рівнів) Пустомитівській міській раді – 480 000,00
грн. (на реконструкції майданчика для стоянки транспортних засобів на
вул.Д.Дяченко в м.Пустомити у Львівській області).
КПКВК 3719720 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання
інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам
державного управління інших рівнів) Миколаївській сільській раді в сумі
150 000,00 грн. для будівництва зовнішнього освітлення вулиць в
с.Городиславичі.
КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620
(поточні трансферти органам державного управління інших рівнів)
Миколаївській сільській раді в сумі 32 000,00 грн. (12 000,00 грн. для
виготовлення детального плану реабілітаційного центру учасників АТО,
20 000,00 грн. для виготовлення детальних планів у с.Миколаїв та с.Гаї).
КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 3220
(капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів)
Оброшинській сільській раді в сумі 70 000,00 грн. для закупівлі та встановлення

тимчасових споруд соціального призначення (мобільних металоконструкційроздягалень) на території футбольного стадіону в с.Оброшине.
КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 3220
(капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів)
Ставчанській сільській раді в сумі 110 000,00 грн. для придбання комплекту
дитячого майданчика в с.Ставчани.
КПКВК 3719720 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання
інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам
державного управління інших рівнів) Ставчанській сільській раді в сумі
40 000,00 грн. для здійснення фінансування робіт з виготовлення ПКД по
об’єкту «Реконструкція колишнього загальноосвітнього закладу під дитячий
дошкільний заклад без змін зовнішніх геометричних параметрів на
вул.Шашкевича,42 с.Ставчани Пустомитівського району Львівської області».
1.2. Управлінню соціального захисту населення в сумі 350 000,00 грн., а
саме:
КПКВК 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» КЕКВ 2610
(Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)) –
300 000,00 грн.
КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення» КЕКВ 2730 (Інші виплати населенню) – 50 000,00 грн., а саме:
- Драпук Світлані Романівні в сумі 10,0 тис. грн., мешканці с. Муроване,
на відновлення будинку після пожежі;
- Яримович Лідії Костянтинівні в сумі 30,0 тис. грн., мешканці с.
Сокільники, матері Героя Небесної Сотні Дигдаловича Андрія Івановича, на
лікування;
- Гарбояну Сергію Олександровичу в сумі 10,0 тис. грн., мешканцю
м.Пустомити, військовослужбовцю в\ч А4623, на лікування.
1.3. Відділу освіти райдержадміністрації в сумі 11 898 158,00 грн., а саме:
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 2210 – 47 500,00 грн. (на ліквідацію дефіциту підручників для 4 та 7
класів);
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт) – 1 351 633,00 грн. (56052,00 - для
співфінансування «Капітального ремонту по встановленню пожежних щитів та
велопарковок в с.Наварія Пустомитівського району Львівської області»,
43 236,00 - на капремонт санвузлів Пикуловицького НВК, 1 152 345,00 грн. –
капремонт з утепленням фасаду Підбірцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Підбірці
Пустомитівського району Львівської області, 100 000,00 грн. – капремонту
благоустрію частини території біля Пустомитівської ЗОШ №1 І –ІІІ ступенів в
м.Пустомити Пустомитівського району Львівської області).
КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3132 (капітальний
ремонт) – 132 525,00 грн. (капремонт системи гарячого водопостачання з
влаштуванням сонячних панелей в ДНЗ «Казковий світ» в с.Зимна Вода).
КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ 3142
(Реконструкція та реставрація інших об`єктів) – 10 366 500,00 грн.
(реконструкція існуючого корпусу та котельні школи ЗОШ І-ІІІ ступенів

ім.Лева Шанковського в с.Оброшино Пустомитівського району Львівської
області).
1.4. Відділу культури райдержадміністрації в сумі 2 123 000,00 грн., а саме:
КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури» в
сумі 1 623 000,00 грн., в тому числі:
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) - 48 000,00 грн.
(на придбання меблів для приміщень районного народного дому);
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних)) – 150 000,00 грн. (на
виготовлення технічної документації на поточні ремонти електромережі по НД
с.Вовків, с.Милошовичі, Городиславичі, с.Коцурів, с.Гринів, с.Загіря, с.Гаї,
с.Лісневичі);
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об»єктів) - 1 550 000,00 грн.
(1 000 000,00 грн. - «Капітальний ремонт народного дому с Наварія
Пустомитівського району Львівської області», 50 000,00 грн. - на оплату ПКД
на капремонт НД с.Містки, 100 000,00 грн. - на оплату ПКД на капремонт НД
с.Семенівска, 275 000,00 грн. - на капітальний ремонт народного дому с.
Шоломинь).
КПКВКМБ 1011100 «надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання» КЕКВ 3132 (капітальний ремонт) – 500 000,00 грн. (капремонт
фасаду, системи опалення та мощення Оброшинської дитячої музичної школи).
1.5. Районній державній адміністрації в сумі 252 350,00 грн., а саме:
КПКВК 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»
в сумі 172 350,00 грн., в тому числі:
на виконання «Програми підтримки органів державної виконавчої влади у
Пустомитівському на 2018 рік» в сумі 157 350,00 грн., а саме:
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 141 350,00 грн., а саме: (фінансовому управлінню
райдержадміністрації – 7000,00 грн. на оплату канцелярських товарів (папір,
канцтовари, тощо), – 1000,00 грн. (заміна лічильника газового в зв’язку з
електронним поданням показників), 4000,00 грн. на оплату програмного
забезпечення (програма АІС „Місцеві бюджети”, ”Медок”), 1500,00 грн.
(телекомунікаційні послуги Укртелеком), 15850,00 грн. (надання дозволу на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, згідно направлених
листів Департаменту екології та природних ресурсів і Головного управління
ДФС у Львівській обл.), 1000,00грн. на оплату відряджень (курси підвищення
кваліфікації), 91 000,00грн. – для виплати заробітної плати і нарахувань
працівникам відділу освіти), 20 000,00 грн. – (на технічне обслуговування
комп’ютерної техніки та ремонту автомобіля;
КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів) – 16 000,00 грн.
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 15 000,00 грн. (на виконання Програми забезпечення
функціонування центру надання адміністративних послуг Пустомитівської
районної державної адміністрації на 2018 рік).
КПКВК 0217640 «Заходи з енергозбереження» КЕКВ 2730 (Інші виплати
населенню) – 10 000,00 грн. (на виконання Програми енергозбереження для
населення Пустомитівщини на 2017-2020 роки).

КПКВК 0215032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних
шкіл» (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
в сумі 15 000,00 грн. на виконання «Районної Програми підтримки діяльності
ДЮСШ «Тризуб» на 2018 рік».
КПКВК 0217340 «Проектування, реставрація та охорона пам`яток
архітектури» КЕКВ 2281 (дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по
реалізації державних (регіональних) програм) в сумі 55 000,00 грн. (на
виконання програми по збереження об’єктів культурної спадщини
Пустомитівського району на 2018 рік).
1.6. КЗ «Пустомитівській ЦРЛ» в сумі 199 000,00 грн., а саме:
КПКВК 3712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населення» КЕКВ 3210 (капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)) – 120 000,00 грн. (закупівля рентген трубки для рентгенапарату
діагностичного РУМ 20, який вийшов з ладу).
КПКВК 3712113 «Первинна медична допомога населенню, що надається
амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)) КЕКВ 2282 (окремі
заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку) – 20 000,00 грн. (для поточного ремонту санітарних автомобілів
лікарських амбулаторій ЗПСМ).
КПКВК 3712113 «Первинна медична допомога населенню, що надається
амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)) КЕКВ 2282 (окремі
заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку) – 40 000,00 грн. (для поточного ремонту амбулаторії у с.Зимна Вода).
КПКВК 3712113 «Первинна медична допомога населенню, що надається
амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)) КЕКВ 2282 (окремі
заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку) – 19 000,00 грн. для виготовлення детального плану території та
проекту землеустрою щодо розміщення земельної ділянки для обслуговування
амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, що знаходиться по вулиці
І. Франка, 60а в с.Борщовичі Пустомитівського району Львівської області.
1.7. Виділити асигнування на «Програму співфінансування мікропроектів
місцевого розвитку у Пустомитівському районі на 2018 рік» в сумі 426 629,00
грн. згідно додатку №1.
1.8. Пустомитівській районній раді в сумі 3 160 412,00 грн., а саме:
КПКВК 011150
КЕКВ 2240 – 131 000,00 грн. (120 000,00 грн. для поточного ремонту
сесійного залу адміністративного будинку районної ради по вул.Грушевського,
35, м.Пустомити, 11 000,00 грн. надання дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря, згідно направлених листів Департаменту
екології та природних ресурсів і Головного управління ДФС у Львівській обл.);
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт) – 1 449 412,00 грн. (для капремонту
автостоянки на прилеглій до адмінбудинку районної ради території
вул.Грушевського, 35, м.Пустомити).
КПКВК 0117340 КЕКВ 3143 – 200 000,00 грн. (для реставрації будинку
(фасадів) на вул.Грушевського, № 11, у м.Пустомити, памятка архітектури
національного значення (ох.21393).
КПКВК 0117670 КЕКВ 3210 – 730 000,00 грн. (на виконання Програми
фінансової підтримки комунального підприємства «Архітектурно-планувальне
бюро» та здійснення внесків до його статутного фонду на 2018 рік).

КПКВК 0117680 КЕКВ 2800 – 650 000,00 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»).
1.9. 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» в сумі 470 000,00 грн., а саме:
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 30 000,00 грн. (на проведення робіт з поточного середнього
ремонту, експертизи та проектно-вишукувальних робіт автомобільної дороги
загального користування державного значення Західний обхід м. Львова
(влаштування перехідно-швидкісної смуги розгону на км 4+750));
КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 440 000,00 грн. (на проведення робіт з капітального ремонту,
експертизи та проектно-вишукувальних робіт автомобільних доріг загального
користування місцевого значення (С141254 Загір`я - Грабник (км 0+000 - км
1+560) – 140 000,0 грн., С141219 Загір`я - Суха Долина – (Київ-Чоп) км (2+500
– км 7+216) – 205 000,0 грн., С141260 (Давидів – Товщів – Бібрка) – Селисько
(км 0+000 – км 1+074) – 95 000,0 грн.)).
1.10. Виділити кошти в сумі 100 000,00 грн. субвенція обласному бюджету
КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ КЕКВ 2620
(поточні трансферти органам державного управління інших рівнів) для
освітлення транспортної розв’язки типу кільце на перетині автомобільних доріг
загального користування М11 Львів – Шегині та Західний обхід м.Львова.
1.11. Виділити кошти в сумі 100 000,00 грн. субвенція обласному бюджету
КПКВК 3719750 «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування
інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам
державного управління інших рівнів), на співфінансування програми «Охорона
і збереження культурної спадщини Львівської області на 2018-2020роки», а
саме:
- Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури національного
значення – Церква Різдва Богородиці (мур.) ХУІ ст. (охоронний номер 479) в
смт.Щирець Пустомитівського району в сумі 50 000,00 грн.;
- Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури національного
значення – дерев’яної церкви Стрітення Господнього 1757 р. (охоронний номер
487/1) в с. Черепин Пустомитівського району в сумі 50 000,00 грн.
2. Розподілити кошти в сумі 1 000 000,00 грн., виділені на «Програму
співфінансування мікропроектів місцевого розвитку у Пустомитівському районі
на 2018 рік» рішенням районної ради від 02.02.2018р. № 431 «Про спрямування
обсягу вільного залишку коштів районного бюджету, що склався станом на 1
січня 2018 року» п.п.1.4., згідно додатку № 2.
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 03 серпня 2018 №512
Розподіл субвенції на мікропроекти місцевого розвитку
у Пустомитівському районі на 2018 рік

№з/п

КПКВМБ
КЕКВ

1

3719770
3220

2

3719770
3220

3

3719770
2620
3220

4

3719770
2620

5

3719770
2620

6

3719770
3220

7

3719770
2620
3220

Назва мікропроекту
Створення креативного
простору в кабінеті біології в
«Зубрянському НВК
Загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» для якісного
навчання дітей, відповідно до вимог
сучасної школи шляхом придбання
обладнання
Розробка проектнокошторичної документації
благоустрою по вул. Сонячній в с.
Давидів Пустомитівського району
Львівської області
Придбання одягу сцени та
інвентаря для Народного дому села
Чижиків Пустомитівського району
Львівської області
Закупівля і заміна вікон та
дверей у Підберізцівській ЗОШ І-ІІІ
ступеня для забезпечення
енергоефективності навчального
закладу
Придбання меблів та інвентаря
для ДНЗ с. Давидів
Пустомитівського району Львівської
області
Придбання ноутбуків для
амбулаторії ЗПСМ с. Давидів
Пустомитівського району Львівської
області
Придбання меблів для
бібліотеки с. Кротошин
Пустомитівського району Львівської
області
Разом

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління РДА

Назва бюджету
отримувача

Сума (грн.)

Солонківська сільська
рада (ОТГ)

54 822,00

Давидівська ОТГ

49104,00

30256,00

Підберізцівська
сільська рада (ОТГ)

44744,00

Підберізцівська
сільська рада (ОТГ)

75000,00

Давидівська ОТГ

74986,00

Давидівська ОТГ

73593,00
10546,00

Давидівська ОТГ
13578,00
426629,00

Іван Мудрий
Любомир Максим

Додаток №2
до рішення районної ради
від 03 серпня 2018 №512
Розподіл субвенції на мікропроекти місцевого розвитку
у Пустомитівському районі на 2018 рік
з/п

1

КПКВМБ
КЕКВ
1014060
2210

2

1014060
3110

3

1014060
2210

4

1014060
2210

5

1014060
3110

6

1011100
2240

7

1014060
2210

8

1014060
2210

9

1011100
3110

10

3719770
3220

11

3719770
3220

12

3719770
3220

Назва мікропроекту
Придбання народних костюмів для
народного хору «Джерело» в с. Старе Село
Пустомитівського району Львівської
області
Придбання теплових кондиціонерів з
метою обігріву приміщення Народного
дому с. Будьків Пустомитівського району
Львівської області
Виготовлення костюмів для
вокального ансамблю «Мрія» с. Борщовичі
Придбання обладнання ( одяг сцени,
мультимедійний комплекс, звукове та
світлове сценічне обладнання, меблі) для
Народного дому с. Шоломинь
Пустомитівського району Львівської
області
Закупівля візуального звукотехнічного обладнання для Народного
дому в с. Миколаїв Пустомитівського
району Львівської області
Транспортні перевезення творчих
колективів Оброшинської дитячої музичної
школи Пустомитівського району
Закупівля костюмів для народного
лемківського хору «Радоцина» м.
Пустомити
Закупівля хореографічних станків та
комплекту дзеркал для Народного дому с.
Зимна Вода Пустомитівського району
Львівської області
Придбання та встановлення вивіски
на фасаді Пустомитівської музичної школи
Закупівля та встановлення дитячого
майданчика на території с. Дібрівка
Ставчанської сільської ради (вул.
Сагайдачного) Пустомитівського району
Львівської області
Закупівля та встановлення дитячого
майданчика на території с. Ставчани
Пустомитівського району Львівської
області
Придбання та встановлення дитячого
ігрового майданчика в с. Підгайці
Ставчанської сільської ради

Назва бюджету
отримувача

Сума
(грн.)

Відділ культури
Пустомитівської
райдержадміністрації

45980,00

Відділ культури
Пустомитівської
райдержадміністрації

17271,00

Відділ культури
Пустомитівської
райдержадміністрації

24252,00

Відділ культури
Пустомитівської
райдержадміністрації

71700,00

Відділ культури
Пустомитівської
райдержадміністрації

55824,00

Відділ культури
Пустомитівської
райдержадміністрації
Відділ культури
Пустомитівської
райдержадміністрації

22500,00
33038,00

Відділ культури
Пустомитівської
райдержадміністрації

19220,00

Відділ культури
Пустомитівської
райдержадміністрації

19000,00

Ставчанська сільська
рада

75000,00

Ставчанська сільська
рада

75000,00

Ставчанська сільська
рада

65000,00

13

3719770
2620

14

3719770
3220

15

0611020
2210

16

0611020
3110

17

0611010
3110

18

3719730
3220

19

3712113
3210

20

3719770
3220

21

3719770
3220

22

3719770
3220

23

3719770
3220

24

3719770
3220

Пустомитівського району Львівської
області
Закупівля інвентарю для занять з
волейболу на території м. Пустомити
Пустомитівського району Львівської
області
Придбання та встановлення
обладнання для створення громадського
арт-простору Сцена у м.Пустомити
Львівської області
Придбання обладнання для
встановлення Інтернет мережі у
Пустомитівській ЗОШ № 1
Пустомитівського району
Модернізація актового залу
Старосільської ЗОШ І-ІІІ ступеня
Пустомитівського району Львівської
області шляхом придбання одягу сцени,
сучасного музичного освітлювального та
звукового обладнання
Придбання дитячих павільйонів для
ДНЗ с. Старе Село Пустомитівського
району Львівської області
Розробка проектно-кошторисної
документації капітального ремонту доріг в
с. Товщів та в с.Кугаїв Вовківської
сільської ради Пустомитівського району
Львівської області
Придбання комплекту комп’ютерного
обладнання для Старосільської АЗПСМ
Придбання сучасного спортивного
майданчика біля Народного дому в селі
Кам'янопіль
Придбання дитячого майданчика для
дошкільного навчального закладу у селі
Муроване
Модернізація духових інструментів
зразкового духового оркестру Народного
дому с.Ямпіль Мурованської сільської ради
ОТГ
Придбання оргтехніки у заклади
медицини Підберізцівської ОТГ
Створення креативного простору в
кабінеті біології в «Зубрянському НВК
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад»
для якісного навчання дітей, відповідно до
вимог сучасної школи шляхом придбання
обладнання
Разом

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління РДА

Пустомитівська
міська рада

17400,00

Пустомитівська
міська рада

60000,00

Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації

19408,00

Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації

74367,00

Відділ освіти
Пустомитівської
райдержадміністрації

32508,00

Вовківська сільська
рада

33459,00

КЗ «Пустомитівська
центральна районна
лікарня»

15833,00

Мурованська сільська
рада (ОТГ)

52420,00

Мурованська сільська
рада (ОТГ)

52492,00

Мурованська сільська
рада (ОТГ)

74991,00

Підберізцівська
сільська рада (ОТГ)

26000,00

Солонківська сільська
рада (ОТГ)

17337,00

1000000,00

Іван Мудрий
Любомир Максим

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 513
від “03” серпня 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 у листі Пустомитівської районної державної
адміністрації 30.07.2018 №61-2000/0/2-18, висновку постійної комісії районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 31.07.2018,
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», зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням
районної ради від 19.06.2018 №502, а саме:
викласти підпункт 1.10 пункту 1 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 Оброшине-Наварія – 10,0 тис. грн.,
С141252 Жирівка-Вовків - 10,0 тис. грн., С141263 (Львів-Меденичі)-Семенівка –
10,0 тис. грн., С141261 Лани-Попеляни-Черкаси в т.ч. під`їзд до с. Попеляни (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

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 514
від “03” серпня 2018р.

Про внесення змін до рішення районної ради від 19.06.2018 №500 «Про внесення
змін до показників районного бюджету Пустомитівського району на 2018 рік».
Враховуючи викладене в пропозиціях Пустомитівської районної державної
адміністрації 17.07.2018 №61-1918/0/2-18 та висновок постійної комісії районної ради
з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 31.07.2018 року, керуючись
статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до пункту 7 рішення районної ради від 19.06.2018 №500 «Про
внесення змін до показників районного бюджету Пустомитівського району на 2018
рік», виклавши його в наступній редакції:
«7. Збільшити доходну (КДК 41053900) районного бюджету в сумі 289 577,80
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.
2. Внести зміни до підпункту 5.12 рішення районної ради від 19.06.2017 № 500
«Про внесення змін до показників районного бюджету Пустомитівського району на
2018 рік», виклавши його в наступній редакції:
«5.12 «по КПКВК 0215012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з не олімпійських видів спорту»
Зменшити асигнування: КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)) – 100 000,00 грн.
по КПКВК 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»
Зменшити асигнування: КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)) – 97000,00 грн.
Збільшити асигнування: КЕКВ 3210 (Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)) – 197000,00 грн.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток
до рішення районної ради
від 19 червня 2018 №500

(в редакції від 03.08.2018)
Розподіл іншої субвенції з місцевого бюджету, отриманих від інших місцевих
бюджетів
№
п/п

Назва органу місцевого
самоврядування

Сума
субвенції,
грн.
24 960,00

КЕКВ
2620

КЕКВ 3220

Призначення

1

Оброшинська сільська
рада (ріш.с/ради №725
від 18.05.2018)

0

24 960,00

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

50 000,00

50 000,00

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 3210 –
12 350,00 грн.
Відділу культури
КПКВК 1014060 КЕКВ 3110
Придбання візуального
звукотехнічного обладнання для
НД с.Миколаїв

2

Всього

289 577,80

126 495,56

163 082,24

3

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник фінансового управління РДА

Іван Мудрий
Любомир Максим

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 515
від “03” серпня 2018р.

Про затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний
ремонт гаражів, що знаходяться на прилеглій до адмінбудинку районної
ради території в м. Пустомити Львівської області по вул.Грушевського,35а.
Розглянувши проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт
гаражів, що знаходяться на прилеглій до адмінбудинку районної ради території
в м. Пустомити Львівської області по вул.Грушевського, 35а, беручи до уваги
експертний звіт щодо розгляду проектної документації №14-0735-18 від
23.04.2018 року, виданий філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Львівській
області, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій від 31.07.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Погодити розпорядження голови Пустомитівської районної ради від
25.04.2018 №02\09-51 «Про затвердження проектно-кошторисної документації
на капітальний ремонт гаражів, що знаходяться на прилеглій до адмінбудинку
районної ради території в м. Пустомити Львівської області по
вул.Грушевського, 35а».
2. Затвердити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт
гаражів, що знаходяться на прилеглій до адмінбудинку районної ради території
в м. Пустомити Львівської області по вул.Грушевського, 35а, розроблену ТзОВ
«Паліф» (Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Лисиничі, вул. Шевченка, 2А,
ЄДРПОУ 23890077, головний інженер проекту - Паланиця І.Б.), з наступними
техніко-економічними показниками:
- загальна кошторисна вартість будівництва, складена в поточних цінах
станом на 23.04.2018р.
- 448,573 тис. грн., в т.ч.:
—
будівельні роботи
- 352,726 тис. грн.;
—
інші витрати
- 95,847 тис. грн.
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
1

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 516
від “03” серпня 2018р.

Про затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний
ремонт автостоянки на прилеглій до адмінбудинку районної ради
території по вул.Грушевського, 35а в м. Пустомити Львівської області.
Розглянувши проектно-кошторисну документацію на капітальний
ремонт автостоянки на прилеглій до адмінбудинку районної ради території по
вул.Грушевського, 35а в м. Пустомити Львівської області, 35а, беручи до
уваги експертний звіт щодо розгляду проектної документації №14-1596-18 від
10.07.2018 року, виданий філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Львівській
області, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 31.07.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити проектно-кошторисну документацію на капітальний
ремонт автостоянки на прилеглій до адмінбудинку районної ради території по
вул.Грушевського, 35а в м. Пустомити Львівської області, розроблену ФО-П
Сипень Т.В. (79005, Львівська обл., м.Львів, вул. Гулака-Артемовського,2\21,
ЄДРПОУ 41919889, головний інженер проекту – Сипень Т.В.), з наступними
техніко-економічними показниками:
загальна кошторисна вартість будівництва, складена в поточних
цінах станом на 10.07.2018р.
- 1449,412 тис. грн., в т.ч.:
—
будівельні роботи
- 1164,784 тис. грн.;
—
інші витрати
- 284,628 тис. грн.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
1.

Голова районної ради

Галина Гичка

1

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 517
від “03” серпня 2018р.

Про затвердження проектно-кошторисної документації на реставрацію
будинку (фасадів) №11 по вул.Грушевського у м.Пустомити. Пам’ятка
архітектури національного значення (ох.№1393)».
Розглянувши проектно-кошторисну документацію на реставрацію
будинку (фасадів) №11 по вул..Грушевського у м.Пустомити. Пам’ятка
архітектури національного значення (ох.№1393)», беручи до уваги експертний
звіт щодо розгляду проектної документації №14-1596-18 від 19.06.2018 року,
виданий філією ДП «Західний Експертно-Технічний Центр Держпраці»,
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій від 31.07.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити проектно-кошторисну документацію на реставрацію
будинку (фасадів) №11 по вул..Грушевського у м.Пустомити. Пам’ятка
архітектури національного значення (ох.№1393)», розроблену приватним
підприємством «Опал-Захід» (79053, м.Львів, вул. В.Великого, 18\812,
ЄДРПОУ 36828786, головний архітектор проекту – Піньковський Сергій
Орестович), з наступними техніко-економічними показниками:
загальна кошторисна вартість будівництва, складена в поточних
цінах станом на 01.06.2018р.
- 5033,917 тис. грн., в т.ч.:
—
будівельні роботи
- 3934,003 тис. грн.;
—
інші витрати
- 1099,914 тис. грн.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
1.

Голова районної ради

Галина Гичка

1

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 518
від “03” серпня 2018р.

Про хід проведення жнив в агроформуваннях
Пустомитівського району у 2018 році.
Заслухавши інформацію начальника відділу агропромислового розвитку
Пустомитівської районної державної адміністрації
І. Либика
про хід
проведення жнив в агроформуваннях району у 2018 році, враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань розвитку села та АПК від 30.07.2018,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Інформацію начальника відділу агропромислового розвитку районної
держадміністрації І. Либика про хід проведення жнив в агроформуваннях
району у 2018 році, прийняти до відома.
2.Відділу агропромислового розвитку Пустомитівської районної
держадміністрації (І. Либик):
2.1. Сприяти:
2.1.1. В організації проведення жнив у господарствах усіх форм власності.
2.1.2.Сільськогосподарським товаровиробникам на період жнив у
забезпеченні паливо-мастильними матеріалами та запасними частинами
шляхом залучення коштів по програмах підтримки АПК з бюджетів усіх рівнів.
2.2. Спільно із Пустомитівським РВ ГУ ДСНС у Львівській області
(А.Гарін) провести перевірку об’єктів зберігання зерна на додержання і
виконання вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань розвитку села та АПК (І. Гримак).
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 519
від “03” серпня 2018р.

Про проведення ремонтних робіт у закладах культури у 2017 році
та І півріччі 2018 року.
Заслухавши та розглянувши на підставі підпункту 28) пункту 1
статті 43 Закону України
від 21 травня 1997 року "Про місцеве
самоврядування в Україні" інформацію начальника відділу культури
районної держадміністрації О. Руденко про проведення ремонтних робіт у
закладах культури у 2017 році та І півріччі 2018 року, враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань культури, туризму, молодіжної
політики, фізичної культури і спорту від 27.07.2018, районна рада
ВИРІШИЛА :
Інформацію
начальника
відділу
культури
районної
держадміністрації О.Руденко про проведення ремонтних робіт у закладах
культури у 2017 році та І півріччі 2018 року прийняти до відома.
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 520
від “03” серпня 2018р.

Про відзначення на Пустомитівщині Дня вшанування пам’яті примусово
виселених українців із території Закерзоння.
Розглянувши викладене в рішенні Львівської обласної ради від
17.04.2018 №679 «Про встановлення на Львівщині Дня вшанування пам’яті
примусово виселених українців із території Закерзоння», враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань культури, туризму, молодіжної
політики, фізичної культури і спорту від 27.07.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Щорічно відзначати на Пустомитівщині в другій неділі вересня День
вшанування пам’яті примусово виселених українців із території Закерзоння.
2. Рекомендувати відділу культури районної держадміністрації
(О.Руденко), Солонківській, Давидівській, Мурованській, Підберізцівській
сільським радам ОТГ, Щирецькій селищній раді до 31.08.2018 напрацювати
план заходів із відзначення Дня вшанування пам’яті примусово виселених
українців із території так званого Закерзоння.
3. 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

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 521
від “03” серпня 2018р.

Про роботу Пустомитівського районного центру соціальної
реабілітації дітей-інвалідів.
Заслухавши та розглянувши на підставі частини 2 статті 43 Закону
України від 21 травня 1997 року "Про місцеве самоврядування в Україні"
інформацію директора Пустомитівського районного центру соціальної
реабілітації дітей-інвалідів О.Сенів про роботу центру, враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, соціального
захисту населення, сім’ї, материнства, дитинства від 30.07.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію директора Пустомитівського районного центру
соціальної реабілітації дітей-інвалідів О.Сенів про роботу центру прийняти
до відома.
2. Роботу Пустомитівського районного центру соціальної реабілітації
дітей-інвалідів визнати задовільною
3. Доручити Пустомитівському районному центру соціальної
реабілітації дітей-інвалідів налагодити співпрацю з ОТГ Пустомитівського
району, КЗ Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна
районна лікарня», Пустомитівською районною асоціацією інвалідів та КЗ
Пустомитівської районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр», зокрема,
напрацювати заходи щодо спільної діяльності в сферах, пов’язаних з
обслуговуванням дітей-інвалідів, що проживають на Пустомитівщині.
4. Покласти контроль за виконанням рішення 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

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 522
від “03” серпня 2018р.

Про роботу Пустомитівського районного територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
Заслухавши та розглянувши на підставі частини 2 статті 43 Закону
України від 21 травня 1997 року "Про місцеве самоврядування в Україні"
інформацію директора Пустомитівського районного територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) В.Томчишина про
роботу територіального центру, враховуючи висновок постійної комісії
районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї,
материнства, дитинства від 30.07.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію директора Пустомитівського районного територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) В.Томчишина
про роботу територіального центру прийняти до відома.
2. Пустомитівському районному територіальному центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) (В.Томчишин):
2.1. Забезпечити проведення консультативно-роз’яснювальної роботи
серед громадян похилого віку, ветеранів війни і праці з питань соціального
захисту та соціального обслуговування, державної соціальної допомоги, пільг,
субсидій, пенсійного забезпечення.
2.2. Постійно вивчати повсякденні потреби та умови проживання осіб
похилого віку, ветеранів праці з метою підвищення рівня їх соціальнопобутового, культурного, медичного та транспортного обслуговування,
розглянути можливість надання їм адресної матеріальної допомоги за рахунок
коштів місцевих бюджетів і благодійних фондів.
2.3. Здійснювати інформаційно-роз’яснювальну роботу та соціальний
супровід демобілізованих учасників АТО.
2.4. Забезпечити досягнення рівня показника співвідношення
чисельності осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і
потребують соціальних послуг, та чисельності осіб, охоплених наданням
соціальних послуг, не менше, як 85 відсотків.
2.5. Висвітлювати роботу територіального центру у районному часописі
«Голос народу», на офіційних веб-сайтах районної ради та районної державної
адміністрації.
3. Покласти контроль за виконанням рішення 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

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 523
від “03” серпня 2018р.
Про звіт тимчасової контрольної комісії, створеної рішенням районної
ради від 19.06.2018 №503 для вивчення питання реорганізації
Загір’янського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» у Загір’янський НВК
«ЗОШ І ступеня – ДНЗ».
Заслухавши та розглянувши звіт заступника голови районної ради
Мудрого І.В., голови тимчасової контрольної комісії, створеної рішенням
районної ради від 19.06.2018 №503 для вивчення питання реорганізації
Загір’янського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» у Загір’янський НВК «ЗОШ І
ступеня – ДНЗ», про роботу цієї комісії, враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань слова освіти, науки, релігії,
національного і духовного відродження, інформаційної політики та свободи від
31.07.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Прийняти до відома звіт голови тимчасової контрольної комісії
І.Мудрого про роботу цієї комісії.
2. Припинити роботу тимчасової контрольної комісії.

Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 524
від “03” серпня 2018р.

Про введення посад асистентів учителів для класів з інклюзивним
навчанням.
Розглянувши
викладене
в
листі
відділу
освіти
районної
держадміністрації від 16.07.2018 №1-13\804, з врахуванням викладеного в
рішеннях районної ради від 26.09.2017 №366 та від 30.03.2018 №469, з метою
забезпечення якісного доступу до освітніх послуг дітям з особливими освітніми
потребами, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань
освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження, інформаційної
політики та свободи слова від 31.07.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Ввести з 1 вересня 2018 року до штатних розписів навчальних
закладів Пустомитівського району 6,0 ставок посад асистентів учителів, в
межах асигнувань, виділених відділу освіти районної держадміністрації на 2018
рік, зокрема, у:
1.1. Семенівську ЗОШ І-ІІІ ступенів - 1,0 ставки.
1.2. Опорний заклад «Пустомитівська ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів» додатково 0,5 ставки до існуючої 0,5 ставки.
1.3. Зимноводівську ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів – додатково 1,5 ставки до
існуючої 0,5 ставки.
1.4. Зимноводівську ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів – додатково 1,0 ставки до
існуючої 1,0 ставки.
1.5. Містківську ЗОШ І-ІІІ ступенів - додатково 1,0 ставки до існуючої
1,0 ставки.
1.6. Загір’янський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» - додатково 0,5
ставки до існуючої 0,5 ставки.
1.7. Пустомитівській ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів - додатково 0,5 ставки до
існуючої 0,5 ставки.
2.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

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 525
від “03” серпня 2018р.
Про звіт постійної комісії районної ради з питань
освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження,
інформаційної політики та свободи слова.
Заслухавши та обговоривши звіт голови постійної комісії районної ради з
питань освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження,
інформаційної політики та свободи слова О.Михальчука про роботу комісії за
період з листопада 2015 року до липня 2018 року, районна рада відзначає, що
комісія здійснює свою діяльність відповідно до Положення про постійні комісії,
Регламенту районної ради, Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" та інших нормативних актів. З врахуванням вищевикладеного,
керуючись статтями 43, 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", районна рада
ВИРІШИЛА:
Звіт голови постійної комісії районної ради з питань освіти, науки, релігії,
національного і духовного відродження, інформаційної політики та свободи
слова О.Михальчука про роботу комісії за період з листопада 2015 року до
липня 2018 року прийняти до відома.

Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 526
від “03” серпня 2018р.

Про передачу в оренду апарату Пустомитівської районної
держадміністрації легкового автомобіля для службового
використання.
Розглянувши лист Пустомитівської районної державної адміністрації від
06.07.2018 №61-1870\0\2-18 стосовно передачі в оренду апарату районної
державної адміністрації легкового автомобіля для службового використання
(додається), керуючись рішенням районної ради від 26.02.2009р. №361 «Про
оренду майна спільної власності територіальних громад Пустомитівського
району» (зі змінами), враховуючи висновок постійної комісії з питань
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту
та зв’язку від 25.07.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати в оренду апарату Пустомитівської районної державної
адміністрації легковий автомобіль марки Skoda Rapid Active 1,6 MPI/81
kW5MG,
№ кузова TMBAC2NH5JB 151167, № двигуна: СWV464495,
(державний номер ВС 5695 НЕ) для службового використання терміном до
31.12.2018, з правом продовження, встановивши орендну плату 1 (одна) гривня
на рік.
2. Відділу з питань управління та приватизації об’єктами спільної
власності територіальних громад Пустомитівського району ( І, Бублик) укласти
договір оренди легкового автомобіля з районною держадміністрацією.
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

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 527
від “03” серпня 2018р.

Про передачу старих приміщень Звенигородської ЗОШ І-ІІІ
ступенів з балансу відділу освіти районної держадміністрації на
баланс Звенигородської сільської ради.
Розглянувши викладене в листах відділу освіти Пустомитівської районної
держадміністрації від 30.05.2018 №1-13\629 та від 31.07.2018 №1-13\866,
Звенигородської сільської ради від 26.07.2018 №02-18\633 (додаються),
враховуючи висновки
постійних комісій районної ради з питань
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту
та зв’язку від 25.07.2018 і з питань освіти, науки, релігії, національного і
духовного відродження, інформаційної політики та свободи слова від
31.07.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Відділу освіти районної держадміністрації передати з свого балансу на
баланс Звенигородської сільської ради наступні будівлі та споруди
Звенигородської ЗОШ І-ІІІ ступенів:
- старе приміщення колишньої недіючої школи - балансовою вартістю
144417,00 грн.;
- будинок майстерні - балансовою вартістю 15328,00 грн.;
- будинок котельні (старе приміщення) - балансовою вартістю 77073,00 грн.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань освіти, науки, релігії, національного і духовного відродження,
інформаційної політики та свободи слова (О.Михальчук) і з питань
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту
та зв’язку (О.Фар’ян).
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 528
від “03” серпня 2018р.

Про надання дозволу КЗ Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська ЦРЛ» на списання з його балансу основних
засобів, непридатних для подальшої експлуатації.
Розглянувши лист КЗ Пустомитівської районної ради «Пустомитівська
ЦРЛ» від 24.07.2018 №1253 стосовно надання дозволу на списання з його
балансу основних засобів, непридатних для подальшої експлуатації
(додається), керуючись постановою Кабінету міністрів України «Про
затвердження Порядку списання об׳єктів державної власності» від 08.11.2007
№1314 (зі змінами), враховуючи висновки постійних комісій районної ради з
питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку від 25.07.2018 і з питань охорони здоров'я, соціального
захисту населення, сім׳ї, материнства, дитинства від 30.07.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл КЗ Пустомитівської районної ради «Пустомитівська ЦРЛ»
на списання з його балансу основних засобів, непридатних для подальшої
експлуатації, а саме:
Найменування

Інвентраний
номер

Первісна вартість,
грн.

Амортизація
(знос), грн.

Ворота з хвірткою
Ящик для сміття
Огорожа 20 секцій
Колодязь
Огорожа
Каналізаційна яма
Туалет
Ворота з хвірткою
Вигрібна яма
Побутове приміщення
Всього : по
А ЗПСМ
с. Борщовичі
Котел ст.вод. КСВ-0,25
Машина пральна парова СТ50
Дефібрилятор ДКИ-Н-10

4810300012
4810300011
4810300010
4810300009
4810300008
4810300007
4810300005
4810300004
4810300006
4810300002

2904,00
1533,00
9690,00
785,00
2503,00
466,00
256,00
385,00
401,00
18494,00
37417,00

1449,20
1148,00
4836,50
385,25
1240,15
233,30
125,80
201,25
208,05
18494,00
28321,50

Балансова
(залишкова)
вартість, грн.
1454,80
385,00
4853,50
399,75
1262,85
232,70
130,20
183,75
192,95
0,00
9095,50

1010600077
1010600067

36343,00
33770,00

36343,00
28424,50

0,00
5345,50

310400005

43320,00

32610,00

10710

Монітор реанімаційно –
хірургічний ЮМ-300 Р
Монітор реанімаційно –
хірургічний ЮМ-300 Р
Всього: по відділеннях
КЗ «Пустомитівська ЦРЛ»
Всього: по
КЗ «Пустомитівська ЦРЛ»

1910400038

33900,00

33900,00

0,00

1910400015

33900,00

33900,00

0,00

181233,00

165177,50

16055,5

218650,00

193499,00

25151,00

2.
Комісії з реорганізації КЗ Пустомитівської районної ради
«Пустомитівська ЦРЛ» (І.Лабай) провести списання вищезгаданих основних
засобів згідно з Порядком списання
об׳єктів державної власності,
затвердженим постановою КМУ від 08.11.2007 №1314 (зі змінами).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії
районної ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, сім׳ї,
материнства, дитинства (Ю.Зінько) та 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

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 529
від “03” серпня 2018р.

Про затвердження Положення про відділ з питань управління та
приватизації об’єктами спільної власності територіальних громад
Пустомитівського району в новій редакції.
Розглянувши лист відділу з питань управління та приватизації
об’єктами спільної власності територіальних громад Пустомитівського
району від 20.07.2018 року №21, з метою приведення установчих документів
названого відділу до вимог, встановлених пунктом 133.4 статті 133
Податкового кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії
районної ради з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, транспорту та зв’язку від 25.07.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про відділ з питань управління та
приватизації об’єктами спільної власності територіальних громад
Пустомитівського району в новій редакції, згідно з додатком.
2.Вважати таким, що втратив чинність, пункт 3 рішення районної ради
від 10.03.1999 №42 «Про затвердження структури та кошторису видатків на
утримання районної ради та виконавчого апарату на 1999 рік».
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

Додаток
до рішення районної ради від
03.08.2018 №529
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань управління та приватизації об’єктами спільної
власності територіальних громад Пустомитівського району
( нова редакція )
1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дане Положення визначає загальні, правові, органiзацiйнi та фiнансовi
основи дiяльностi відділу з питань управління та приватизації об’єктами спільної
власності територіальних громад Пустомитівського району (надалі – Відділ ).
1.2. Положення розроблено вiдповiдно до Цивільного Кодексу України,
Законів України „Про приватизацію майна державних підприємств”, „Про
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, „Про
місцеве самоврядування в Україні”, інших чинних нормативно-правових актів та
затверджується Пустомитівською районною радою.
1.3. Відділ з питань управління та приватизації об’єктами спільної власності
територіальних громад Пустомитівського району:
1.3.1. Є структурним підрозділом Пустомитівської районної ради, утвореним
рішенням Пустомитівської районної ради №42 від 10 березня 1999 року, у своїй
діяльності підзвітний і підконтрольний Пустомитівській районній раді та
підпорядкований голові Пустомитівької районної ради.
1.3.2. Є єдиним органом на території району, який в межах наданих йому
повноважень, здійснює державну політику у сфері управління та приватизації
об’єктів спільної власності територіальних громад Пустомитівського району.
1.3.3. Є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах
Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба
України і своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк встановленого зразка.
1.3.4. У своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими
нормативно-правовими актами, рішеннями районної ради, розпорядженнями
голови районної ради та цим Положенням.
1.4. Повне найменування: Відділ з питань управління та приватизації
об’єктами спільної власності територіальних громад Пустомитівського району
1.5. Юридична адреса відділу з питань управління та приватизації об’єктами
спільної власності територіальних громад Пустомитівського району: 81100,
Україна, Львівська область, м.Пустомити, вул. Грушевського, 35.
2.ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПРАВА
2.1. Основними завданнями Відділу є:
2.1.1. Здійснення управління майном, що належить до спільної власності
територіальних громад Пустомитівського, відповідно до чинного законодавства
України та у визначених районною радою межах.

2.1.2. Виконання повноважень органу приватизації комунального майна,
організація та проведення відчуження (приватизації) майна, яке перебуває у
спільній власності територіальних громад Пустомитівського району
2.1.3. Організація та проведення відчуження (приватизації) майна, яке
перебуває у комунальній власності міської, селишної та сільських рад
Пустомитівського району відповідно до повноважень, делегованих цими радами
Відділу.
2.1.4. Забезпечення надходження коштів до районного бюджету від
використання (оренди, найму та ін.) та приватизації майна спільної власності
територіальних громад Пустомитівського району.
2.1.5. Виконання інших функцій органу управління майном, яке перебуває у
спільній власності територіальних громад Пустомитівського району, визначених
районною радою.
2.2. До компетенції Відділу відносяться такі повноваження:
2.2.1. Реалізація політики у сфері управління майном, що належить до
спільної власності територіальних громад Пустомитівського району.
2.2.2. Забезпечення дотримання механізму підготовки та укладення
правочинів щодо відчуження (приватизації) майна, чи користування майном, яке
перебуває у спільній власності територіальних громад Пустомитівського району.
2.2.3. Підготовка та подання на розгляд районної ради проектів рішень щодо
порядку та умов відчуження майна, яке перебуває у спільній власності
територіальних громад Пустомитівського району, проектів місцевих програм щодо
використання та приватизації майна, організація виконання цих програм.
2.2.4. Підготовка та подання на затвердження районної ради переліку об’єктів,
які підлягають приватизації (шляхом продажу на аукціоні, за конкурсом чи
викупом згідно чинного законодавства України) та переліку об'єктів, які не
підлягають приватизації, що перебувають у спільній власності територіальних
громад Пустомитівського району.
2.2.5. Здійснення обліку майна, що належить до спільної власності
територіальних громад Пустомитівського
району та контролю за його
використанням.
2.2.6. Внесення пропозицій районній раді та балансоутримувачам об’єктів,
майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад Пустомитівського
району, щодо їх використання для задоволення потреб територіальних громад.
2.2.7. Надання пропозицій районній раді щодо доцільності, порядку та умов
оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад
Пустомитівського району (за погодженням з постійною комісією районної ради з
питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку).
2.2.8. Погодження наданих балансоутримувачами проектів договорів оренди
майна спільної власності територіальних громад Пустомитівського району, облік
укладених договорів оренди, контроль за використанням орендованого майна та
виконання інших умов оренди по всіх видах договорів оренди майна спільної
власності територіальних громад Пустомитівського району.
2.2.9. Погодження договорів короткотермінової оренди майна спільної
власності територіальних громад Пустомитівського, що укладаються на підставі
розпорядження голови районної ради, їх облік та контроль за використанням
орендованого майна.
2.2.10. Здійснення щомісячного обліку орендних платежів та контролю за їх
надходженням, та перерахування їх у місцевий бюджет.

2.2.11. Організація та забезпечення проведення приватизації (продажу) майна,
що перебуває у спільній власності територіальних громад Пустомитівського
району.
2.2.12. Здійснення контролю за виконанням зобов’язань, передбачених у
договорах купiвлi - продажу об’єктів приватизації.
2.2.13. Забезпечення надходження коштів від приватизації майна до бюджету,
облік цих надходжень, контроль за станом оплати вартості об’єктів приватизації.
2.2.14. Подання районній раді звітів про надходження коштів від приватизації
( не менше 1-го звіту за календарний рік).
2.2.15. Укладення угод з відповідними організаціями та спеціалістами щодо
виконання робіт, пов’язаних з підготовкою об’єктів до приватизації.
2.2.16. Забезпечення у встановленому порядку проведення незалежної оцінки,
та затвердження звітів про оцінку об’єктів Пустомитівською районною радою.
2.2.17. Утворення конкурсних комiсiй з продажу майна спільної власності
територіальних громад Пустомитівського; конкурсних комiсiй з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки об’єктів приватизації та
укладення угод з суб’єктами оціночної діяльності на право проведення експертних
оцінок.
2.2.18. Підготовка необхідних документів для прийняття у спільну власність
територіальних громад Пустомитівського району об’єктів державної, спільної
власності територіальних громад сіл і міст Львівської області та комунальної
власності сільських та міських рад і проектів рішень районної ради про передачу
об’єктів зі спільної власності територіальних громад Пустомитівського району у
державну власність, спільну власність територіальних громад Львівської області та
комунальну власність сільських і міських рад.
2.2.19. Надання консультацій з питань оренди та приватизації юридичним та
фізичним особам.
2.2.20. Забезпечення виконання доручень та розпоряджень керівництва ради з
майнових питань, підготовка відповідних проектів рішень та подання їх на
попередній розгляд постійній комісії районної ради з питань містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку.
2.2.21. Розгляд звернень фізичних та юридичних осіб в межах наданих
повноважень.
2.2.22. Публікація в районній пресі інформації про хід приватизації та
передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад
Пустомитівського району.
2.3. Відділ має право:
2.3.1. Одержувати безкоштовно iнформацiйнi матеріали від місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів державної
статистики, підприємств, установ i органiзацiй, необхiднi для виконання
покладених на Відділ завдань.
2.3.2. Залучати спеціалістів для вирішення питань, що належать до його
компетенції.
2.3.3. Здійснювати перевірки підприємств, установ, організацій щодо
правильності та ефективності використання майна спільної власності, з наступним
складанням актів, наданням їм рекомендацій для усунення виявлених порушень.
2.3.4. Видавати накази в межах своєї компетенції.
2.3.5. Вiд свого iменi укладати угоди, виконувати зобов’язання, набувати
майнових та немайнових прав, виступати позивачем та відповідачем у суді,
господарському та третейському судах.

3.СТРУКТУРА ТА ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТИ
3.1. Структура відділу з питань управління та приватизації об’єктами спільної
власності територіальних громад Пустомитівського району затверджується
Пустомитівською районною радою.
3.2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з
посади головою Пустомитівською районної ради.
3.3. Начальник Відділу:
3.3.1. Несе повну персональну відповідальність за виконання покладених на
Відділ завдань і здійснення ним своїх функцій.
3.3.2. Керує дiяльнiстю Відділу.
3.3.4. Видає накази у межах своєї компетенції, організовує i контролює їх
виконання.
3.3.5. Представляє Відділ у межах своєї компетенції в усіх установах,
підприємствах та органiзацiях.
3.3.6. Розпоряджається коштами Відділу згідно з кошторисом витрат,
затвердженим Пустомитівською районною радою.
4.ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
4.1. Відділ з питань управління та приватизації об’єктами спільної власності
територіальних громад Пустомитівського району утримується за рахунок коштів
районного бюджету та є неприбутковою організацією.
4.2.Порядок надходження та використання коштів від приватизації об’єктів,
облік та звітність Відділу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства
України.
4.3. Витрати, пов’язані з приватизацією об’єктів майна спільної власності
Пустомитівського району, відшкодовуються в порядку і межах, визначених чинним
законодавством України та Програмою приватизації, прийнятою районною радою.
4.4. Майно Відділу є власністю районної ради.
4.5. Відділ утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, що
регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
4.6. Відділу забороняється розподіл отриманих доходів (прибутку) серед
працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).
4.7. Доходи (прибутки) Відділу використовуються виключно для фінансування
видатків на утримання Відділу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів
діяльності визначених його установчими документами.
5.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
5.1. Припинення дiяльностi Відділу з питань управління та приватизації
об’єктами спільної власності територіальних громад Пустомитівського району
відбувається за рішенням Пустомитівської районної ради відповідно до чинного
законодавства України.
5.2. В разі припинення діяльності Відділу (в результаті ліквідації, злиття,
поділу, приєднання або перетворення), його активи зараховуються до місцевого
бюджету.
Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 530
від “03” серпня 2018р.
Про погодження ТзОВ «Магік» клопотання про надання спеціального
дозволу на промислову розробку при користуванні надрами в частині
видобутку підземних прісних вод на водозаборах «Милятичі» та
«Давидів» у Пустомитівському районі Львівської області.
Розглянувши клопотання ТзОВ «Магік» від 05.07.2018 року №185 (з
доданими матеріалами), враховуючи висновок постійної комісії районної ради з
питань використання землі та регулювання земельних ресурсів від 25.07.2018,
керуючись Кодексом України «Про надра», районна рада
ВИРІШИЛА:
1.
Погодити ТзОВ «Магік» клопотання про надання спеціального
дозволу на промислову розробку при користуванні надрами в частині
видобутку підземних прісних вод на водозаборах «Милятичі» Жирівської
сільської ради та «Давидів» Давидівської сільської ради ОТГ у
Пустомитівському районі Львівської області, де розташовані свердловини №1,
№2 та №1ре, на термін 20 років, з метою забезпечення господарсько-питних та
виробничих потреб підприємства з виготовлення вібропресованих бетонних
виробів.
2.
Рекомендувати Пустомитівській районній держадміністрації разом
з керівництвом ТзОВ «Магік» вишукати можливість до кінця 2018 року
перереєструвати ТзОВ «Магік» у Пустомитівському районі.
3.
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

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 531
від “03” серпня 2018р.

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, площею 0,7519 га, право оренди якої
пропонується для продажу на земельних торгах (аукціоні) для
рибогосподарських потреб і розташована за адресою: Львівська область,
Пустомитівський район, Ямпільська сільська рада (Мурованська
сільська рада ОТГ) (за межами населеного пункту).
Розглянувши лист ПП «Фірма «Сомгіз» від 02.07.2018 №1230 (з
доданими матеріалами), враховуючи висновок державної експертизи
землевпорядної документації Головного управління Держгеокадастру у
Львівській області від 15.06.2018 № 726, на підставі ст. 23 Закону України
«Про оцінку земель», враховуючи висновок постійної комісії з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів від 25.07.2018,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки площею 0,7519 га, (кадастровий номер –
4623688600:05:000:0533), право оренди якої пропонується для продажу на
земельних торгах (аукціоні) для рибогосподарських потреб і розташована за
адресою: Львівська область, Пустомитівський район, Ямпільська сільська
рада (Мурованська сільська рада ОТГ) (за межами населеного пункту), на
загальну суму 14303,00 грн. (чотирнадцять тисяч триста три гривні 00
копійок) в розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки 1,90 грн.
(одна гривня 90 копійок).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань використання землі та регулювання земельних
ресурсів (Г.Гуль).

Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 532
від “03” серпня 2018р.
Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
села Шоломинь Звенигородської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області.
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села
Шоломинь Звенигородської сільської ради Пустомитівського району Львівської
області, розроблений ФО-П Маліцький Андрій Юрійович, враховуючи
висновок державної експертизи землевпорядної документації від 05.06.2018
№683, виданий Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області,
рішення Звенигородської сільської ради від 25.05.2018 № 698 «Про погодження
проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі с.Шоломинь
Звенигородської сільської ради Пустомитівського району Львівської області»,
керуючись ст. ст.10, 174 Земельного кодексу України, ст. 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної
комісії районної ради з питань використання землі та регулювання земельних
ресурсів від 25.07.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розроблений ФО-П Маліцький Андрій Юрійович проект
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Шоломинь Звенигородської
сільської ради Пустомитівського району Львівської області, що передбачає
включення в межі села Шоломинь земель площею 272,7967 га.
Загальна площа земель населеного пункту с.Шоломинь в
проектованих межах складає 574,5200 га.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань використання землі та регулювання земельних ресурсів
(Г.Гуль).
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 533
від “03” серпня 2018р.
Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
села Гринів Звенигородської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області.
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села
Гринів Звенигородської сільської ради Пустомитівського району Львівської
області, розроблений ФО-П Маліцький Андрій Юрійович, враховуючи
висновок державної експертизи землевпорядної документації від 04.06.2018
№678, виданий Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області,
рішення Звенигородської сільської ради від 25.05.2018 № 697 «Про погодження
проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі с.Гринів
Звенигородської сільської ради Пустомитівського району Львівської області»,
керуючись ст. ст.10, 174 Земельного кодексу України, ст. 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної
комісії районної ради з питань використання землі та регулювання земельних
ресурсів від 25.07.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розроблений ФО-П Маліцький Андрій Юрійович проект
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Гринів Звенигородської
сільської ради Пустомитівського району Львівської області, що передбачає
включення в межі села Гринів земель площею 90,0365 га.
Загальна площа земель населеного пункту с.Гринів в проектованих
межах складає 320,0000 га.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань використання землі та регулювання земельних ресурсів
(Г.Гуль).
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 – ма

ЧЕРГОВА СЕСІЯ 7-го дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 534
від “03” серпня 2018р.
Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
села Городиславичі Миколаївської сільської ради Пустомитівського
району Львівської області.
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села
Городиславичі Миколаївської сільської ради Пустомитівського району
Львівської області, розроблений ФО-П Маліцький Андрій Юрійович,
враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної документації від
31.05.2018 №633, виданий Головним управлінням Держгеокадастру у
Львівській області, рішення Миколаївської сільської ради від 27.04.2018 № 656
«Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села
Городиславичі Пустомитівського району Львівської області», викладене в
інформаційній довідці Миколаївської сільської ради від 13.07.2018
№355,укеруючись ст. ст.10, 174 Земельного кодексу України, ст. 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань використання землі та регулювання
земельних ресурсів від 03.08.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити розроблений ФО-П Маліцький Андрій Юрійович проект
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Городиславичі
Миколаївської сільської ради Пустомитівського району Львівської області, що
передбачає:
- включення в межі села Городиславичі земель площею 152,0698 га;
- вилучення з меж села Городиславичі земель площею 6,7098 га.
Загальна площа земель населеного пункту с.Городиславичі в
проектованих межах складає _417,9600 га.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань використання землі та регулювання земельних ресурсів
(Г.Гуль).
Голова районної ради

Галина Гичка

УКРА ЇНА

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

РІШЕННЯ № 535
від “03” серпня 2018р.

Про внесення змін до складу комісії з реорганізації Комунального Закладу
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна
лікарня», затвердженої рішенням районної ради від 24.04.2018 №491.
Враховуючи викладене в листі Комунального Закладу Пустомитівської
районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня» від 31.07.2018
№1288 (додається), враховуючи висновок постійної комісії районної ради з
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї, материнства,
дитинства від 03.08.2018, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до складу комісії з реорганізації Комунального Закладу
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна лікарня»,
затвердженої рішенням районної ради від 24.04.2018 №491, а саме:
- вивести зі складу комісії Зінька Юрія Володимировича;
- ввести до складу комісії Вишинську Ірину Володимирівну.
2. Враховуючи викладене в п.1 рішення, затвердити склад вищезгаданої
комісії у новій редакції, згідно з додатком.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї,
материнства, дитинства.

Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток
до рішення районної ради
від 24.04.2018р. №491
(в редакції від 03.08.2018)
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
Вишинська Ірина
Володимирівна
Фрис Володимир
Ярославович

Заступник голови районної ради

2165715178
2262805206
1452006871
2777619925
3054107437

Іван Мудрий

