Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1230
двадцять восьма сесія шостого демократичного скликання
07.11.2013р.
Про розгляд депутатського звернення
Розглянувши депутатське звернення щодо зміни місця розташування
апарату виконавчого комітету Пустомитівської міської ради, врахувавши
необхідність у збільшенні місць у дошкільних навчальних закладах
м.Пустомити, керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Вважати таким, що втратило чинність, рішення сесії Пустомитівської
міської ради №397 від 25.01.2005р. “Про виділення приміщення
дошкільного навчального закладу №1 під розміщення Пустомитівської
міської ради”.
2. Доручити виконавчому комітету Пустомитівської міської ради
організувати переобладнання звільнених приміщень дошкільного
навчального закладу №1 за адресою: м.Пустомити, вул.Грушевського, 34
до норм, необхідних для використання під діяльність дошкільного
навчального закладу.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1231
двадцять восьма сесія шостого демократичного скликання
07.11.2013р.
Про надання дозволу на створення
Квартального комітету “Східний”
Розглянувши звернення ініціативної групи по створенню Квартального
комітету “Східний” у м.Пустомити, керуючись ст.9 Закону України “Про
органи самоорганізації населення”, ст.14 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати особам, яким передані в оренду земельні ділянки у кварталі
індивідуальної житлової забудови “Східний” для будівництва та
обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд,
дозвіл на створення органу самоорганізації населення:
- назва – Квартальний комітет “Східний”;
- основні напрями діяльності:
- ведення та регулювання робіт по будівництву та благоустрою
кварталу забудови “Східний”, а також належне утримання
вулиць кварталу після закінчення будівництва (на стадії
експлуатації);
- провадження господарської (непідприємницької) діяльності зі
створення і розвитку інфраструктури, необхідної для ведення
індивідуально-житлового
будівництва,
утримання
та
експлуатація відповідних земельних ділянок, будівель та споруд
і задоволення таким чином економічних, соціальних та інших
потреб власників земельних ділянок кварталу забудови
“Східний”;
- повноваження:
- представлення інтересів членів комітету у відносинах з органами
влади, підприємствами, установами та організаціями у межах
напряму діяльності комітету;

- вироблення спільних рішень та забезпечення згоди членів
комітету щодо отримання послуг в галузі енерго-, газо,
водопостачання та водовідведення, експлуатаційних та інших
відповідних послуг;
- надання необхідної інформаційно-довідкової та іншої допомоги
членам комітету у вирішенні питань, пов’язаних із будівництвом
житлових будинків;
- територія діяльності: квартал індивідуальної житлової забудови
“Східний” у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1232
двадцять восьма сесія шостого демократичного скликання
07.11.2013р.
Про повторне звернення щодо передачі будівель
військкомату у комунальну власність
територіальної громади м.Пустомити
У зв’язку з відсутністю у Пустомитівської міської ради та
Пустомитівського міського житлово-комунального підприємства власних
адміністративних приміщень, необхідних для здійснення своєї діяльності та
надання послуг територіальним громадам м.Пустомити та с.Наварія, взявши до
уваги те, що Пустомитівське міське житлово-комунальне підприємство на
даний час здійснює свою діяльність у адміністративному будинку №2 за
адресою: м.Пустомити, вул.Грушевського, 36, враховуючи потребу у
збільшенні в садочках кількості місць для дітей дошкільного віку, а також те,
що апарат виконавчого комітету Пустомитівської міської ради на даний час
знаходиться в орендованому приміщенні, яке належить особі на праві приватної
власності, керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Повторно звернутися до Львівської обласної ради з проханням передати у
комунальну власність територіальної громади м.Пустомити будівлі
військкомату за адресою: м.Пустомити, вул.Грушевського, 36 (звернення
додається).

Міський голова

Ростислав Ярема

ПУСТОМИТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Пустомитівського району Львівської області
Виконавчий комітет
81100, м.Пустомити, вул Грушевського, 60 тел. 4-11-69, факс 4-12-89 e-mail: pustomyty_rada@ukr.net

Голові
Львівської обласної ради
п.П.Колодію

Вельмишановний Петре Несторовичу!
Протягом тривалого часу апарат виконавчого комітету Пустомитівської міської ради
не має власного адміністративного приміщення, придатного для здійснення функцій органу
місцевого самоврядування. З 1 січня 2005 року апарат виконавчого комітету міської ради
здійснював свою діяльність у приміщенні Дошкільного навчального закладу №1
м.Пустомити. Оскільки вже давно назріла потреба у збільшенні в садочках кількості місць
для дітей дошкільного віку, з початку листопада 2013 року адміністративний корпус
Пустомитівської міської ради розміщено на підставі договору короткострокової оренди на
другому поверсі будинку за адресою: м.Пустомити, вул.Кандиби, 5, що належить особі на
праві приватної власності. У зв’язку із цим гострою необхідністю є забезпечення апарату
виконавчого комітету міської ради приміщенням на постійній основі.
Подібна

проблема

є

у

Пустомитівського

міського

житлово-комунального

підприємства. Напротязі кількох останніх років дане підприємство знаходиться у
адміністративному будинку №2 за адресою: м.Пустомити, вул.Грушевського, 36, що
перебуває у спільній власності територіальних громад Львівської області.
З іншого боку, протягом останніх років постійно скорочується штат працівників
місцевого військкомату, який працює у адміністративному будинку №1 за адресою:
м.Пустомити,

вул.Грушевського,

36,

що

також

перебуває

у

спільній

власності

територіальних громад Львівської області.
Одночасно доводимо до Вашого відома рішення сесії Пустомитівської міської ради
№254 від 30.03.2007р. “Про прийняття у комунальну власність територіальної громади
м.Пустомити об’єктів нерухомого майна за адресою: м.Пустомити, вул.Грушевського, 36”.

Депутати Пустомитівської міської ради звертаються до Львівської обласної ради з
проханням передати у комунальну власність територіальної громади м.Пустомити
адміністративні будинки №1 та №2, а також інші будівлі військкомату за адресою:
м.Пустомити, вул.Грушевського, 36.
Такі дії:
-

дозволять збільшити кількість місць для дітей дошкільного віку у Дошкільному
навчальному закладі №1 м.Пустомити;

-

створять належні умови для роботи апарату виконавчого комітету Пустомитівської
міської ради;

-

нададуть

можливість

розвинути

базу

Пустомитівського

міського

житлово-

комунального підприємства.
Потрібна лише добра воля депутатів Львівської обласної ради.
Сподіваємось

на

взаєморозуміння

та

співпрацю

у

вирішенні

життєвоважливого питання.
Прийнято на засіданні 28-ої сесії
Пустомитівської міської ради
6-ого демократичного скликання
7 листопада 2013 року
З повагою
Міський голова

Ростислав Ярема

даного

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1233
двадцять восьма сесія шостого демократичного скликання
07.11.2013р.
Про повторне звернення щодо необхідності
проведення робіт з ремонту доріг
на території м.Пустомити та с.Наварія
У зв’язку із аварійним станом автомобільних доріг, які утримуються та
обслуговуються Службою автомобільних доріг у Львівській області на
території м.Пустомити та с.Наварія, взявши до уваги численні скарги
мешканців м.Пустомити та с.Наварія та те, що дороги м.Пустомити та с.Наварія
значно були пошкоджені великотоннажними автомобілями у зв’язку із
підготовкою держави та м.Львова до проведення Чемпіонату України з футболу
Євро-2012, враховуючи те, що відповідальними органами влади та Службою
автомобільних доріг не було вжито жодних заходів на підставі рішень сесій
Пустомитівської міської ради №762 від 26.03.2013р. “Про звернення щодо
необхідності проведення робіт з ремонту доріг на території м.Пустомити та
с.Наварія” та №1228 від 01.10.2013р. “Про звернення щодо необхідності
проведення робіт з ремонту доріг на території м.Пустомити та с.Наварія”,
керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Повторно звернутися до Львівської обласної ради та Львівської обласної
державної адміністрації з вимогою терміново провести роботи з ремонту
доріг, які утримуються та обслуговуються Службою автомобільних доріг
у Львівській області на території м.Пустомити та с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1234
двадцять восьма сесія шостого демократичного скликання
07.11.2013р.
Про розгляд звіту секретаря
Пустомитівської міської ради
Серняка Олега Володимировича
Заслухавши та обговоривши звіт секретаря Пустомитівської міської ради
Серняка Олега Володимировича за період роботи з 19 листопада 2010 року до 6
листопада 2013 року, керуючись п.11 ч.1 ст.26, ст.50 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Звіт секретаря Пустомитівської міської ради Серняка Олега
Володимировича взяти до відома.
2. Роботу секретаря Пустомитівської міської ради Серняка Олега
Володимировича за період роботи з 19 листопада 2010 року до 6
листопада 2013 року визнати задовільною.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1235
двадцять восьма сесія шостого демократичного скликання
07.11.2013р.
Про створення тимчасової
контрольної комісії
Розглянувши пропозицію депутатів про необхідність створення
тимчасової контрольної комісії міської ради для здійснення контролю щодо
реконструкції вул.Глинської у м.Пустомити, керуючись ст. ст. 26, 48 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Створити тимчасову контрольну комісію Пустомитівської міської ради
для здійснення контролю щодо реконструкції вул.Глинської у
м.Пустомити (далі – комісію).
2. Поставити перед комісією завдання щодо контролю за проведенням робіт
з реконструкції вул.Глинської у м.Пустомити та підписанням актів
виконаних робіт.
3. Затвердити наступний персональний склад комісії:
- голова комісії – Боцвін Василь Степанович;
- члени комісії:
 Кіяновський Петро Йосипович;
 Панчишин Іван Мирославович;
 Щипель Михайло Володимирович;
 Янків Любомир Богданович.
4. Зобов’язати голову комісії про результати роботи комісії повідомляти на
кожному засіданні сесії Пустомитівської міської ради.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1236
двадцять восьма сесія шостого демократичного скликання
07.11.2013р.
Про затвердження
розпорядження
міського голови
Заслухавши розпорядження міського голови №02-04/211 від 01.11.2013р.
“Про внесення змін до бюджету міської ради”, керуючись ст.26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити розпорядження міського голови №02-04/211 від 01.11.2013р.
“Про внесення змін до бюджету міської ради”.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1237
двадцять восьма сесія шостого демократичного скликання
07.11.2013р.
Про створення тимчасової
контрольної комісії
Розглянувши пропозицію депутатів про необхідність створення
тимчасової контрольної комісії міської ради для здійснення контролю щодо
будівництва школи в с.Наварія, керуючись ст. ст. 26, 48 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Створити тимчасову контрольну комісію Пустомитівської міської ради
для здійснення контролю щодо будівництва школи в с.Наварія (далі –
комісію).
2. Поставити перед комісією завдання щодо контролю за проведенням робіт
з будівництва школи в с.Наварія та підписанням актів виконаних робіт.
3. Затвердити наступний персональний склад комісії:
- голова комісії – Болюх Петро Іванович;
- члени комісії:
 Боцвін Василь Степанович;
 Дуць Оксана Петрівна;
 Макара Олександр Васильович;
 Панчишин Іван Мирославович.
4. Зобов’язати голову комісії про результати роботи комісії повідомляти на
кожному засіданні сесії Пустомитівської міської ради.

Міський голова

Ростислав Ярема

