Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №735
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
13.02.2013р.
Про вуличну торгівлю
на вул.Грушевського
в центральній частині
м.Пустомити

Заслухавши інформацію дільничного інспектора Пустомитівського РВ
УМВС України у Львівській області Копитка Сергія Мироновича про вжиті
заходи з метою забезпечення охорони правопорядку та дотримання законності
у м.Пустомити та с.Наварія, у зв’язку із необхідністю впорядкування торгівлі
на вул.Грушевського в центральній частині м.Пустомити, на підставі
Постанови Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006р. “Про
затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил
торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів”, керуючись ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Зобов’язати дільничного інспектора Пустомитівського РВ УМВС України
у Львівській області вжити заходів з метою недопущення вуличної
торгівлі на території тротуарів на вул.Грушевського в центральній
частині м.Пустомити та повідомити про вжиті заходи на засіданні
чергової сесії Пустомитівської міської ради у березні 2013 року.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №736
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про внесення змін до Положення про
порядок передачі в оренду громадянам
земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд

Розглянувши звернення голови фракції ВО “Свобода” в Пустомитівській
міській раді Панчишина Івана Мирославовича про внесення змін до Положення
про порядок передачі в оренду громадянам земельних ділянок для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а саме
щодо заміни “передачі в оренду” на “передачу у власність”, керуючись ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до Положення про порядок передачі в оренду громадянам
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд, замінивши “передачу в
оренду” на “передачу у власність”.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №737
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про спрямування вільних
залишків бюджетних коштів
Заслухавши головного бухгалтера Пустомитівської міської ради
п.Н.Тернавську про спрямування вільних залишків бюджетних коштів
загального та спеціального фондів, які утворилися станом на 01.01.2013р., на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів,
соціально-економічного розвитку та планування Пустомитівської міської ради
від 06.02.2013р., керуючись ч.4 ст.14 Бюджетного кодексу України, ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Спрямувати вільні залишки бюджетних коштів загального фонду, які
утворилися станом на 01.01.2013р. на загальну суму 100,0 тис. грн. по
кодах функціональної класифікації:
- КФК 010116 “Органи місцевого самоврядування”:
o КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”– 0,7
тис. грн.;
o КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”– 2,3 тис. грн.;
o КЕКВ 2250 “Видатки на відрядження” – 2,1 тис. грн.
- КФК 070101 “Дошкільні заклади освіти”:
o КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – 3,7
тис. грн.;
o КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”– 2,9 тис. грн.;
- КФК 100202 “Водопровідно-каналізаційне господарство”:
o КЕКВ 2610 “Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)”– 35,8 тис. грн.;
- КФК 110204 “Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу”:
o КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”– 0,1 тис. грн.;
- КФК 160101 “Землеустрій”:
o КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”– 34,9 тис. грн.;

- КФК 070101 “Дошкільні заклади освіти”:
o КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування” на суму 17,5 тис. грн. (спеціальний фонд (бюджет
розвитку)) – для Дошкільних навчальних закладів №1 і №2.
2. Спрямувати вільні залишки бюджетних коштів спеціального фонду, які
утворилися станом на 01.01.2013р. на загальну суму 92,2 тис. грн. по
кодах функціональної класифікації:
- КФК 110204 “Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу”:
o КЕКВ 3132 “Капітальний ремонт інших об’єктів” – 29,2 тис.
грн.;
- КФК 150110 “Проведення невідкладних відновлювальних робіт,
будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних
закладів”:
o КЕКВ 3122 “Капітальне будівництво (придбання) інших
об’єктів” – 32,4 тис. грн.;
- КФК 160101 “Землеустрій”:
o КЕКВ 2281 “Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по
реалізації державних (регіональних) програм”– 1,3 тис. грн.;
- КФК 170703 “Видатки на проведення робіт, пов’язаних з
будівництвом,
реконструкцією,
ремонтом
і
утриманням
автомобільних доріг”:
o КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”– 0,5 тис. грн.;
- КФК 180409 “Внески органів влади Автономної Республіки Крим
та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів
підприємницької діяльності”:
o КЕКВ 3210 “Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)” – 28,8 тис. грн.
3. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду, які
утворилися станом на 01.01.2013р., в сумі 7 236, 51 грн.:
- код доходів 25010300 “Кошти від оренди майна бюджетних
установ”:
o КФК 110204 “Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу”:
 КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”
на суму 7 236, 51 грн.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради (голова п.В.Барковський).

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №738
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про виділення коштів
для співфінансування

У зв’язку із необхідністю проведення співфінансування видатків на
реконструкцію водогону від водозабору “Хоросно” до резервуарів чистої води
м.Пустомити Львівської області та реконструкцію КНС №1 в м.Пустомити,
керуючись Бюджетним кодексом України, ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду,
який утворився на 01.01.2013р. в сумі 114,0 тис. грн. на КФК 150101
“Капітальні вкладення” КЕКВ 3142 “Реконструкція та реставрація інших
об’єктів” як співфінансування реконструкції водогону від водозабору
“Хоросно” до резервуарів чистої води м.Пустомити Львівської області.
2. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду,
який утворився на 01.01.2013р. в сумі 100,0 тис. грн. на КФК 150101
“Капітальні вкладення” КЕКВ 3142 “Реконструкція та реставрація інших
об’єктів” як співфінансування реконструкції КНС №1 в м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №739
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про затвердження місцевих цільових
галузевих соціально-економічних програм
Розглянувши проекти місцевих цільових галузевих соціальноекономічних програм на 2013 рік, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради від 06.02.2013р., керуючись
Бюджетним кодексом України, ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити місцеві цільові галузеві соціально-економічні програми на 2013
рік (згідно додатків №№1-8 до рішення), в тому числі:
- місцеву програму відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу)
на житлово-комунальні послуги та розміром економічно
обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) для населення
Пустомитівської міської ради на 2013 рік;
- місцеву програму природоохоронних заходів на території
Пустомитівської міської ради на 2013 рік;
- місцеву програму регулювання земельних відносин на території
Пустомитівської міської ради на 2013 рік;
- місцеву програму розвитку житлово-комунального господарства,
благоустрою населених пунктів, ліквідації загрози виникнення
ускладнень епідситуацій на території Пустомитівської міської ради
на 2013 рік;
- місцеву програму соціального захисту окремих категорій населення
Пустомитівської міської ради на 2013 рік;
- місцеву програму членства Пустомитівської міської ради в Асоціації
міст України на 2013 рік;
- місцеву програму розробки схем та проектних рішень масового
застосування на території Пустомитівської міської ради на 2013 рік;
- місцеву
програму
розвитку
Комунального
підприємства
“Пустомитиводоканал”на 2013 рік.

2. Бухгалтерії міської ради (головний бухгалтер – п.Н.Тернавська)
здійснювати фінансування вищезгаданих програм та заходів згідно
прийнятих рішень міської ради щодо їх фінансування.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради (голова п.В.Барковський).

Міський голова

Ростислав Ярема

Додаток №1
до рішення двадцять третьої сесії
Пустомитівської міської ради
шостого демократичного скликання
№739 від 20.02.2013р.

Місцева програма
відшкодування різниці між розміром
ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром
економічно-обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)
для населення Пустомитівської міської ради
на 2013 рік
І. Загальні положення
1.1. Пустомитівська міська рада, рішенням виконавчого комітету №02-03/194 від
11.10.2012р., затвердила тарифи на водопостачання та водовідведення для населення
Пустомитівської міської ради, в розмірі, нижчому від розміру економічно обґрунтованих
витрат на їх виробництво (надання), і тому, відповідно до чинного законодавства України,
зобов'язана відшкодовувати комунальному підприємству “Пустомитиводоканал” різницю
між затвердженим розміром ціни (тарифу) та розміром економічно обґрунтованих витрат на
виробництво (надання) зазначених послуг за рахунок коштів місцевого бюджету.
1.2. Правовою основою Програми є Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закони України
“Про Державний бюджет України на 2013 рік”,
“Про місцеве
самоврядування в Україні”, “Про ціни і ціноутворення”, “Про житлово-комунальні послуги”
інші законодавчі та нормативні акти з питань надання житлово-комунальних послуг.
ІІ. Мета програми
2.1. Програма дозволяє виконати Пустомитівською міською радою свій обов’язок
перед суб’єктом господарювання – КП “Пустомитиводоканал”, який полягає у
відшкодуванні різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, а саме –
водопостачання та водовідведення, які надаються населенню Пустомитівської міської ради,
та розміром економічно-обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання).
2.2. Здійснення таких заходів Пустомитівською міською радою спрямоване на
поліпшення становища населення, що полягає у невисокій вартості надання послуг із
водопостачання та водовідведення.
ІІІ. Фінансування програми
3.1. Фінансування заходів здійснюється за рахунок:
- коштів міського бюджету;
- інших джерел не заборонених чинним законодавством України.
ІV. Очікувані результати виконання Програми
4.1
Виконання Програми сприятиме наданню комунальним підприємством
“Пустомитиводоканал” населенню Пустомитівської міської ради послуг за водопостачання
та водовідведення за ціною (тарифом) нижчими від розміру економічно обґрунтованих
витрат на їх виробництво (надання).
Міський голова

Ростислав Ярема

ПАСПОРТ
місцевої програми
відшкодування різниці між розміром
ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги
та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво
(надання) для населення Пустомитівської міської ради
на 2013 рік
1. Назва: Місцева програма відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на
житлово-комунальні послуги та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх
виробництво (надання) для населення Пустомитівської міської ради на 2013 рік.
2. Підстава для розроблення: Бюджетний кодекс України, Закон України “Про
місцеве самоврядування в Україні”.
3. Замовник або координатор: Пустомитівська міська рада, Фінансове управління
Пустомитівської районної державної адміністрації.
4. Мета: Виконання Пустомитівською міською радою своїх зобов’язань перед КП
“Пустомитиводоканал” щодо відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на
житлово-комунальні послуги та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх
виробництво (надання) для населення Пустомитівської міської ради.
5. Обсяги фінансування: 209 000 грн.
6. Початок: 2013 рік, закінчення: 2013 рік.
7. Етапи виконання: І етап.
8. Очікувані результати виконання: надання населенню Пустомитівської міської ради
послуг із водопостачання та водовідведення за цінами, нижчими від розміру економічно
обґрунтованих витрат на їх виробництво.
9. Контроль за виконанням: здійснює Пустомитівська міська рада та Фінансове
управління Пустомитівської районної державної адміністрації.

Міський голова

Ростислав Ярема

Додаток №2
до рішення двадцять третьої сесії
Пустомитівської міської ради
шостого демократичного скликання
№739 від 20.02.2013р.

Місцева програма
природоохоронних заходів
на території Пустомитівської міської ради
на 2013 рік
І. Загальні положення
1.1. Програма визначає пріоритети екологічної політики, передбачає поліпшення
стану довкілля за рахунок удосконалення регулювання використання природних ресурсів,
додаткового залучення коштів з різних джерел на здійснення заходів щодо охорони довкілля,
координації підприємств різних форм власності на території Пустомитівської міської ради з
метою дотримання ними вимог природоохоронного законодавства України.
1.2. Необхідність розроблення Програми зумовлена підвищеними вимогами до
поліпшення якості оточуючого середовища, необхідністю подальшої стабілізації екологічної
ситуації на території Пустомитівської міської ради та створення умов для забезпечення
ефективного і раціонального використання природних ресурсів з обов’язковим відтворенням
їх природних якостей, а також вимогою досягнення нормативних показників в екологічному
стані міста.
1.3. Правовою основою Програми є Конституція України, Бюджетний кодекс
України, Закони України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”, “Про місцеве
самоврядування в Україні”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, інші
законодавчі та нормативні акти з питань охорони навколишнього природного середовища.
ІІ. Мета програми
2.1. Основною метою Програми поліпшення довкілля та використання природних
ресурсів у 2013 році є здійснення наступного комплексу заходів:
- розв’язання проблеми знешкодження, утилізації промислових та побутових
відходів;
- зменшення впливу існуючого сміттєзвалища на довкілля та здоров’я людей;
- збереження і відновлення зелених насаджень;
- забезпечення пріоритету у водопостачанні населення якісною питною водою;
- посилення контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства,
особливо на екологічно небезпечних об’єктах, підвищення вимогливості до
керівників виробничих об’єктів та забезпечення їх безпечної експлуатації;
- покращання умов життя населення, екологічної ситуації.
ІІІ. Фінансування програми
3.1. Фінансування заходів здійснюється за рахунок:
- коштів міського бюджету;
- інших джерел не заборонених чинним законодавством України.
ІV. Очікувані результати виконання Програми
4.1. Виконання Програми сприятиме поліпшення стану довкілля, дозволить більш
ефективно і раціонально використовувати природні ресурси, сприятиме збереженню і
відновленню зелених насаджень на території Пустомитівської міської ради, покращенню
екологічної ситуації загалом.
Міський голова

Ростислав Ярема

ПАСПОРТ
місцевої програми
природоохоронних заходів
на території Пустомитівської міської ради
на 2013 рік
1. Назва: Місцева програма природоохоронних заходів на території Пустомитівської
міської ради на 2013 рік.
2. Підстава для розроблення: Бюджетний кодекс України, Закон України “Про
місцеве самоврядування в Україні”.
3. Замовник або координатор: Пустомитівська міська рада, Фінансове управління
Пустомитівської районної державної адміністрації.
4. Мета: проведення на території Пустомитівської міської ради заходів, спрямованих на
удосконалення регулювання
використання природних ресурсів, розв’язання
проблеми знешкодження, утилізації промислових та побутових відходів, забезпечення
екологічно безпечного середовища для життя, діяльності і здоров’я людей.
5. Обсяги фінансування: 23000 грн.
6. Початок: 2013 рік, закінчення: 2013 рік.
7. Етапи виконання: І етап.
8. Очікувані результати виконання: поліпшення стану довкілля та раціональне
використання природних ресурсів на території Пустомитівської міської ради.
9. Контроль за виконанням: здійснює Пустомитівська міська рада та Фінансове
управління Пустомитівської районної державної адміністрації.

Міський голова

Ростислав Ярема

Додаток №3
до рішення двадцять третьої сесії
Пустомитівської міської ради
шостого демократичного скликання
№739 від 20.02.2013р.

Місцева програма
регулювання земельних відносин
на території Пустомитівської міської ради
на 2013 рік
І. Обгрунтування програми
1.1 Земля, що знаходиться в комунальній власності, є головною складовою
ресурсного потенціалу і основою економічного розвитку міста Пустомити та села Наварія,
оскільки саме плата за землю, складовою якої є орендна плата та продаж земельних ділянок,
і є основним джерелом наповнення міського бюджету.
1.2. В системі екологічної безпеки охорона, зберігання та використання земельних
ресурсів на основі нормативно-правових актів є важливим елементом національної безпеки.
В цьому аспекті ефективне використання земельних, водних і виробничих ресурсів України є
завданням державного значення.
1.3. Правовою основою Програми є Конституція України, Бюджетний кодекс
України, Земельний кодекс України, Закони України “Про Державний бюджет України на
2013 рік”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про оцінку земель", “Про землеустрій”,
“Про охорону земель”, інші законодавчі та нормативні акти з питань регулювання
земельних відносин.
ІІ. Мета програми
2.1. Метою програми є здійснення соціально-економічних та екологічних заходів,
спрямованих на регулювання земельних відносин, зокрема тих, що стосуються охорони та
раціонального використання земель.
2.2. Програма спрямована на реалізацію державної політики України щодо
забезпечення сталого розвитку землекористування, захисту земель, збереження
ландшафтного і біологічного різноманіття.
ІІІ. Основні заходи
3.1. Система заходів, які передбачені Програмою, являє собою комплекс
взаємопов'язаних технічних, організаційних, технологічних, господарських, екологічних та
інших заходів, що направлені на ефективне використання земель та їх охорону.
3.2. Основними складовими частинами комплексу робіт і заходів проведення
земельної реформи, які відносяться до землевпорядного забезпечення, являються наступні:
- формування територій і встановлення меж села Наварія;
- інвентаризація земель несільськогосподарського призначення;
- встановлення меж прибережних захисних смуг водних об’єктів;
- визначення меж прибудинкових територій;
- заходи з охорони земель щодо збереження, відтворення та забезпечення
раціонального використання земельних ресурсів;
- виготовлення технічної документації з продажу земельних ділянок комунальної
власності або прав на них (оренди) на конкурсних засадах у формі аукціонів;

- виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки дошкільних
дитячих установ.
- виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, на яких
розташовані та будуть будуватися об’єкти комунальної власності міської ради.
- виготовлення планів земельно-господарського устрою населенних пунктів;
- проведення експертної оцінки при продажі земельних ділянок;
- повернення коштів за підготовку документів для продажу на аукціоні;
ІV. Фінансування програми

-

4.1. Фінансування програми здійснюється за рахунок:
коштів міського бюджету м.Пустомити;
інших джерел не заборонених чинним законодавством України.
V. Очікувані результати виконання Програми

5.1. Реалізація заходів, передбачених Програмою, дозволить здійснювати
використання та охорону земель на якісно новому рівні, захист земель від шкідливого
впливу, розвиток ринку земель тощо, що в свою чергу надасть можливість зберегти та
використовувати землю як складову частину природного ресурсу та територіального базису,
основне національне багатство перетворити в самостійний фактор зростання економіки
держави.

Міський голова

Ростислав Ярема

ПАСПОРТ
місцевої програми
регулювання земельних відносин
на території Пустомитівської міської ради
на 2013 рік
1. Назва: Місцева програма регулювання земельних відносин на території
Пустомитівської міської ради на 2013 рік.
2. Підстава для розроблення: Бюджетний кодекс України, Закон України “Про
місцеве самоврядування в Україні”.
3. Замовник або координатор: Пустомитівська міська рада, Фінансове управління
Пустомитівської районної державної адміністрації.
4. Мета: здійснення соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на
регулювання земельних відносин.
5. Обсяги фінансування: 101200 грн.
6. Початок: 2013 рік, закінчення: 2013 рік.
7. Етапи виконання: І етап.
8. Очікувані результати виконання: збільшення ефективності використання
земельних ресурсів Пустомитівської міської ради та підвищення охорони земель.
9. Контроль за виконанням: здійснює Пустомитівська міська рада та Фінансове
управління Пустомитівської районної державної адміністрації.

Міський голова

Ростислав Ярема

Додаток №4
до рішення двадцять третьої сесії
Пустомитівської міської ради
шостого демократичного скликання
№739 від 20.02.2013р.

Місцева програма
розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених
пунктів, ліквідації загрози виникнення ускладнень епідситуацій
на території Пустомитівської міської ради
на 2013 рік
І. Загальні положення
1.1. Житлово-комунальне господарство Пустомитівської міської ради є
найвразливішою галуззю економіки з багатьма проблемами, які в останні роки вкрай
загострились. Житловий фонд ветшає, малозабезпеченість мешканців будинків не дають
можливості ремонтувати власним коштом приміщення та комунікації спільного
користування.
1.2. Затрати енергетичних та трудових ресурсів на виробництво комунальних послуг
значно вищі від їх вартості. В цілому, реформування потребує законодавство, яке
регламентує діяльність підприємств житлово – комунального господарства, відношення до
галузі і сама галузь.
1.3. Житлово – комунальні підприємства не мають вагомих економічних стимулів до
оптимізації структури тарифів і зниження нераціональних витрат матеріально-технічних
ресурсів.
1.4.Потребують вирішення питання забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення.
1.5..Враховуючи суспільно-політичну значимість стану житлово-комунального
господарства у житті та побуті населення міської ради, важкий фінансово-економічний стан
підприємств галузі, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Бюджетним Кодексом України, Законами України “Про житлово-комунальні послуги”, “Про
благоустрій населених пунктів”, ’’Про захист населення від інфекційних хвороб’’, ’’Про
питне водопостачання’’ розроблено дану програму розвитку житлово-комунального
господарства, благоустрою населених пунктів, ліквідації загрози виникнення ускладнень
епідситуацій населених пунктів Пустомитівської міської ради на 2013 рік.
ІІ. Мета та завдання програми
2.1. Головна мета Програми: забезпечення надійності роботи систем
життєзабезпечення, комфортності і безпеки умов проживання населення, зниження витрат на
виробництво комунальних послуг, досягнення оптимального співвідношення вартості послуг
до доходів населення, створення незалежних умов функціонування, підвищення ролі та
відповідальності структурних підрозділів системи житлово-комунального господарства, як
єдиного цілісного комплексу з надання комунальних послуг населенню, підприємствам та
організаціям, здійснення заходів спрямованих на покращення епідситуації та ліквідації
осередків інфекційних захворювань на території міської ради, що сприятиме значному
покращенню стану здоров’я населення.
2.2. Основними завданнями Програми є:

- спрямування зусиль промислового потенціалу міської ради, підприємництва, влади,
громадян на подолання наслідків фінансово-економічної кризи та приділення максимуму
зусиль щодо недопущення погіршення життя громадян;
- збереження дієздатності комунальних підприємств міста та їх трудового потенціалу;
- збільшення обсягів виробництва послуг та інших робіт, підвищення їх
конкурентоспроможності;
- максимальне завантаження існуючих виробничих потужностей;
- створення умов для інвестиційної активності комунальних підприємств;
- продовження оздоровлення фінансового стану підприємств, досягнення ними
прибуткової діяльності;
- збереження та підвищення заробітної плати працівникам підприємств на рівні
законодавчо встановлених норм, недопущення заборгованості з виплати заробітної плати;
- покращення транспортного забезпечення діяльності комунальних підприємств,
розширення телекомунікаційних послуг, якості надання житлово – комунальних послуг;
- дератизація;
- знезараження води в індивідуальних криницях.
ІІІ. Основні заходи
3.1. До основних заходів, передбачених даною Програмою належать:
-

-

-

-

-

-

-

санітарна очистка вулиць і тротуарів для належного зовнішнього вигляду та
санітарного стану міста Пустомити та села Наварія;
окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих аварійних
дерев та формування крон існуючих дерев, утримання клумб, газонів, смуг зелених
насаджень, підстригання “живої” огорожі, косіння трави;
утримання та впорядкування кладовищ по забезпеченню належних умов для поховань
померлих;
очистка вулиць від снігу та льоду в зимовий період та посипання їх сумішшю солі та
піску з метою забезпечення безпеки руху пішоходів;
укладення договору на вивіз сміття із спеціалізованою організацією для забезпечення
повного та своєчасного видалення ТПВ, запобігання створенню стихійних
сміттєзвалищ;
організація робіт із благоустрою для проведення державних, релігійних та місцевих
свят (встановлення новорічної ялинки, побілка бордюрів та дерев і т.п.);
догляд за вуличним освітленням, забезпечення якісного освітлення міста,
впровадження енергозберігаючих технологій, освітлення нових вулиць та кварталів,
ремонт та відновлення існуючих мереж вуличного освітлення;
чистка міського парку від листя і сміття та догляд за ним з метою збереження
пам’ятки садово-паркового мистецтва 19 століття, впорядкування території,
видалення самосіву, косіння трави;
догляд міського стадіону, утримання його у належному стані – прибирання сміття,
косіння трави, розмітка, ремонт трибун, з метою забезпечення чистоти та порядку при
проведенні спортивних змагань та футбольних матчів;
скорочення чисельності небезпечних тварин (відлов бродячих собак у
спецроздільники);
робота автотранспортних засобів для забезпечення санітарної очистки населених
пунктів, чистки вулиць від снігу, проведення аварійно-відновлюваних робіт,
обслуговування та ремонту вуличного освітлення, зрізання та омолодження дерев,
придбання паливно-мастильних матеріалів, придбання запчастин, вузлів, агрегатів,
оборотних та швидкозношуючих матеріалів;
капітальгий ремонт житлового фонду;
проведення дератизації в м. Пустомити та в с. Наварія, знезараження води в
індивідуальних криницях.

ІV.Фінансування програми

-

4.1. Фінансування заходів здійснюється за рахунок:
коштів міського бюджету;
інших джерел не заборонених чинним законодавством України.
V. Очікувані результати виконання Програми

-

-

5.1. Реалізація заходів, передбачених даною програмою, дозволить:
покращити якість надання житлово-комунальних послуг;
підвищити комфортність і безпеку умов проживання населення та запобігти
погіршенню життя громадян;
покращити благоустрій населених пунктів Пустомитівської міської ради шляхом
розчищення та озеленення території, санітарного очищення, здійснення заходів з
метою належного утримання та охорони території населених пунктів, створення умов
щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля,
поліпшити епідситуацію та ліквідацію осередків інфекційних захворювань на
території Пустомитівської міської ради, що сприятиме значному покращенню стану
здоров’я населення.

Міський голова

Ростислав Ярема

ПАСПОРТ
місцевої програми
розвитку житлово-комунального господарства
та благоустрою населених пунктів Пустомитівської міської ради
на 2013 рік
1. Назва: Місцева програма розвитку житлово-комунального господарства,
благоустрою населених пунктів, ліквідації загрози виникнення ускладнень
епідситуацій на території Пустомитівської міської ради на 2013 рік.
2. Підстава для розроблення: Бюджетний кодекс України, Закон України “Про
місцеве самоврядування в Україні”.
3. Замовник або координатор: Пустомитівська міська рада, Фінансове управління
Пустомитівської районної державної адміністрації, Пустомитівська РайСЕС.
4. Мета: здійснення заходів, спрямованих на розвиток житлово-комунального
господарства, благоустрою населених пунктів, покрашення епідситуацій та ліквідація
осередків інфекційних захворювань.
5. Обсяги фінансування: 1 654 000 грн.
6. Початок: 2013 рік, закінчення: 2013 рік.
7. Етапи виконання: І етап.
8. Очікувані результати виконання: покращення якості надання комунальних послуг,
благоустрою, попередження загрози виникнення епідситуацій на території
Пустомитівської міської ради.
9. Контроль за виконанням: здійснює Пустомитівська міська рада, Фінансове
управління Пустомитівської районної державної адміністрації та Пустомитівська
РайСЕС.

Міський голова

Ростислав Ярема

Додаток №5
до рішення двадцять третьої сесії
Пустомитівської міської ради
шостого демократичного скликання
№739 від 20.02.2013р.

Місцева програма
соціального захисту окремих категорій населення
Пустомитівської міської ради на 2013 рік
І. Загальні положення
1.1. Соціальний захист в територіальній громаді передбачає систему заходів у сфері
забезпечення прав громадян на соціальну підтримку і допомогу в зв’язку з непрацездатністю,
хворобою, безробіттям, техногенно-екологічними катастрофами та в інших випадках,
передбачених соціальним законодавством.
1.2. Програма передбачає надання матеріальної допомоги, інших видів соціальної
підтримки різним категоріям жителів Пустомитівської міської ради з метою поліпшення їх
становища, надання відповідної інформації населенню про державні, громадські, релігійні
організації, що здійснюють діяльність у сфері надання соціальних послуг.
1.3. Правовою основою Програми є Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закони України
“Про Державний бюджет України на 2013 рік”,
“Про місцеве
самоврядування в Україні”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,
“Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи”, інші законодавчі та нормативні акти з питань соціального
захисту.
ІІ. Мета програми
2.1. Програма визначає загальні принципи, головні напрями та основний зміст
підтримки й захисту окремих категорій населення Пустомитівської міської ради. Ці заходи
повинні забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на соціальний захист.
2.2. Основні завдання даної програми:
- створення банку даних громадян, які потребують соціального захисту;
- матеріальна підтримка окремих категорій населення з метою вирішення їх життєвих
проблем;
- підтримка громадських організацій інвалідів та громадських об'єднань міста;
- створення сприятливих умов для повноцінної соціалізації та активного залучення осіб
з обмеженими фізичними можливостями до соціально-економічного, політичного та
культурного життя міста та суспільства взагалі;
- підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення.
ІІІ. Основні заходи
3.1. Проводити роботу по виявленню соціально незахищених громадян, що
проживають на території Пустомитівської міської ради, проводити обстеження їх
матеріально-побутових умов, надавати їм інформацію про рівень соціальної допомоги, який
вони можуть отримувати за законом, та про установи соціального захисту на території міста,
які їх надають.

3.2. Проводити облік соціально незахищених громадян, які потребують забезпечення
або поліпшення житлових умов, направляти інформацію до виконавчих органів державної
влади, що здійснюють придбання житла для окремих категорій громадян згідно
законодавства.
3.3. Надавати відповідно до законодавства організаційну та цільову матеріальну
допомогу громадянам, що постраждали внаслідок стихійного лиха.
3.4. Надати адресну цільову грошову та натуральну допомогу малозабезпеченим
громадянам для придбання ліків, продуктів харчування тощо.
3.5. Вирішувати питання про виплату допомоги на поховання громадян, які на час
смерті не працювали і не отримували пенсії або соціальної допомоги.
3.6. Сприяти діяльності громадських, релігійних організацій, благодійних фондів,
окремих громадян, що надають соціальну допомогу ветеранам війни, інвалідам, громадянам
похилого віку, сім’ям з дітьми, іншим категоріям населення на території міста.
ІV. Фінансування програми
4.1 Фінансування заходів здійснюється за рахунок:
- коштів міського бюджету;
- благодійних внесків;
- інших джерел не заборонених чинним законодавством України.
V. Очікувані результати виконання програми
5.1 Виконання Програми:
- сприятиме вдосконаленню системи соціальної підтримки мешканців міської ради,
покращенню якості і оперативності в наданні соціальних послуг;
- покращить рівень вирішення життєво важливих проблем для соціально незахищених
громадян міста Пустомити та села Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

ПАСПОРТ
місцевої програми
соціального захисту
окремих категорій населення
Пустомитівської міської ради
на 2013 рік
1. Назва: Місцева програма соціального захисту окремих категорій населення
Пустомитівської міської ради на 2013 рік.
2. Підстава для розроблення: Бюджетний кодекс України, Закон України “Про
місцеве самоврядування в Україні”.
3. Замовник або координатор: Пустомитівська міська рада, Фінансове управління
Пустомитівської районної державної адміністрації.
4. Мета: втілення в життя конституційних гарантій на соціальний захист, підвищення
рівня суспільного добробуту соціально-незахищених верств населення.
5. Обсяги фінансування: 3 000 грн.
6. Початок: 2013 рік, закінчення: 2013 рік.
7. Етапи виконання: І етап.
8. Очікувані результати виконання:
- підвищення рівня суспільного добробуту соціально-незахищених верств населення;
- матеріальна підтримка найбільш потребуючих громадян, що опинилися у скруті.
9. Контроль за виконанням: здійснює Пустомитівська міська рада та Фінансове
управління Пустомитівської районної державної адміністрації.

Міський голова

Ростислав Ярема

Додаток №6
до рішення двадцять третьої сесії
Пустомитівської міської ради
шостого демократичного скликання
№739 від 20.02.2013р.

Місцева програма
членства Пустомитівської міської ради
в Асоціації міст України
на 2013 рік
І. Загальні положення
1.1. Членство Пустомитівської міської ради в асоціації міст України – це реальна
можливість для створення більш сприятливих умов для ефективного здійснення
повноважень місцевого самоврядування, яка сприяє розвитку місцевого самоврядування та
забезпечує інформаційно-правовою допомогою міську раду у здійсненні нею своїх
повноважень.
1.2. Правовою основою Програми є Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закони України
“Про Державний бюджет України на 2013 рік”,
“Про місцеве
самоврядування в Україні”, “Про асоціації органів місцевого самоврядування”, інші
законодавчі та нормативні акти з питань членства в асоціаціях органів місцевого
самоврядування.
ІІ. Мета програми
2.1. Ця програма створена з метою більш ефективного здійснення Пустомитівською
міською радою своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо
захисту прав та інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному
розвитку.
ІІІ. Основні завдання
3.1. До основних завдань Програми відносяться:
- об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування щодо захисту прав і законних
інтересів відповідних територіальних громад, розв'язання спільних для
територіальних громад проблем, обміну досвідом, створення умов для більш
ефективного здійснення повноважень місцевого самоврядування;
- отримання методичної, правової та інформаційної допомоги у здійсненні
Пустомитівською міською радою своїх повноважень;
- підвищення ефективності підготовки та перепідготовки посадових осіб місцевого
самоврядування, підвищення їх кваліфікації.
ІV.Фінансування програми.

-

4.1 Фінансування заходів здійснюється за рахунок:
коштів міського бюджету;
інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

V. Очікувані результати виконання Програми
5.1 Виконання Програми сприятиме вдосконаленню взаємодії органів місцевого
самоврядування, забезпечить інформаційною, правовою та методичною підтримкою
Пустомитівську міську раду, дозволить органу місцевого самоврядування більш ефективно
та кваліфіковано здійснювати свої повноваження.

Міський голова

Ростислав Ярема

ПАСПОРТ
місцевої програми
членства Пустомитівської міської ради
в Асоціації міст України
на 2013рік
1. Назва: Місцева програма членства Пустомитівської міської ради в Асоціації міст
України на 2013 рік.
2. Підстава для розроблення: Бюджетний кодекс України, Закон України “Про
місцеве самоврядування в Україні”.
3. Замовник або координатор: Пустомитівська міська рада, Фінансове управління
Пустомитівської районної державної адміністрації.
4. Мета: підвищення інформаційного, правового та методичного забезпечення
Пустомитівської міської ради.
5. Обсяги фінансування: 1960 грн.
6. Початок: 2013 рік, закінчення: 2013 рік.
7. Етапи виконання: І етап.
8. Очікувані результати виконання: здійснення Пустомитівською міською радою
більш кваліфікованого та ефективного виконання своїх повноважень.
9. Контроль за виконанням: здійснює Пустомитівська міська рада та Фінансове
управління Пустомитівської районної державної адміністрації.

Міський голова

Ростислав Ярема

Додаток №7
до рішення двадцять третьої сесії
Пустомитівської міської ради
шостого демократичного скликання
№739 від 20.02.2013р.

Місцева програма
розробки схем та проектних рішень
масового застосування на території
Пустомитівської міської ради
на 2013 рік
І. Загальні положення
1.1. Дана програма розробки схем та проектних рішень масового застосування
розроблена з метою організації розробки генерального плану міста Пустомити. Генеральний
план міста Пустомити розроблений і затверджений у 1988 році рішенням Львівської обласної
ради від 20.05.1988р. №186. У зв’язку зі зміною за останні роки соціально-економічних
передумов та пріоритетів сталого розвитку міста Пустомити та враховуючи обґрунтування
необхідності коригування генерального плану міста, викладені у висновку Відділу
регіонального розвитку, містобудування та архітектури Пустомитівської РДА від
26.11.2010р. № 148/01-14 сесія Пустомитівської міської ради вирішила здійснити комплекс
заходів із коригування генерального плану міста Пустомити.
1.2. Правовою основою Програми є Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закони України
“Про Державний бюджет України на 2013 рік”,
“Про місцеве
самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування», “Про регулювання містобудівної
діяльності”, інші законодавчі та нормативні акти з питань розробки схем та проектних
рішень масового застосування.
ІІ. Мета програми
2.1. Генеральний план мiста є основним планувальним документом, який встановлює
в iнтересах населення та з врахуванням державних завдань напрямки i межi територiального
розвитку населеного пункту, функціональне призначення i будiвельне зонування територiї,
мiстить принциповi рiшення щодо розмiщення об'єктiв загальномiського значення,
органiзацiї вулично-дорожньої мережi i дорожнього руху, інженерного обладнання,
iнженерної пiдготовки i благоустрою, захисту територiї вiд небезпечних природних i
техногенних процесiв, охорони природи та iсторико-культурної спадщини, черговостi
освоєння територiї.
2.2. Основною метою розроблення даної програми є коригування основного виду
містобудівної документацiї з планування території міста Пустомити та села Наварія,
призначеної для обґрунтування (розроблення та реалiзацiї) довгострокової полiтики органу
мiсцевого самоврядування в питаннях використання i забудови територiї.
ІІІ. Основні заходи
3.1. Основні заходи, здійснення яких передбачає дана Програма:
- здійснення комплексу заходів з розробки містобудівної документації території міста
Пустомити та села Наварія;
- здiйснення функцiонального розподiлу земель i визначення цільового призначення
земельних дiлянок;

-

-

вирiшення питань змiни використання i забудови земельних ділянок фiзичними та
юридичними особами;
встановлення умов використання та забудови земельних дiлянок;
розробка Генерального плану м.Пустомити;
залучення до розробки генерального плану міста населення та підприємців
Пустомитівської міської ради, врахувавши при здійсненні коригування генплану їх
пропозицій;
розробка детального плану території земельної ділянки для обслуговування
адміністративної будівлі міської ради
ІV. Фінансування програми

-

4.1. Фінансування заходів здійснюється за рахунок:
коштів міського бюджету;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
V. Очікувані результати виконання програми

5.1 Результат виконання програми - це створення високоякісного середовища
життєдіяльності населення на основі сталого розвитку в нових соціально-економічних
умовах.

Міський голова

Ростислав Ярема

ПАСПОРТ
місцевої програми
розробки схем та проектних рішень
масового застосування на території
Пустомитівської міської ради
на 2013 рік
1. Назва: Місцева програма розробки схем та проектних рішень масового
застосування на території Пустомитівської міської ради на 2013 рік
2. Підстава для розроблення: Бюджетний кодекс України, Закон України “Про
місцеве самоврядування в Україні”.
3. Замовник або координатор: Пустомитівська міська рада, Фінансове управління
Пустомитівської районної державної адміністрації.
4. Мета: розробка основного виду містобудівної документацiї з планування
території міста Пустомити та села Наварії.
5. Обсяги фінансування: 210 000 грн.
6. Початок: 2013 рік, закінчення: 2013 рік.
7. Етапи виконання: І етап.
8. Очікувані результати виконання: створення високоякісного середовища
життєдіяльності населення на основі сталого розвитку в нових соціальноекономічних умовах.
9. Контроль за виконанням: здійснює Пустомитівська міська рада та Фінансове
управління Пустомитівської районної державної адміністрації.

Міський голова

Ростислав Ярема

Додаток №8
до рішення двадцять третьої сесії
Пустомитівської міської ради шостого
демократичного скликання №739 від
20.02.2013р.

Місцева програма
розвитку Комунального підприємства
“Пустомитиводоканал” на 2013 рік
I. Загальні положення
1.1 Комунальне підприємство “Пустомитиводоканал” є однією з найвразливіших галузей
міського комунального господарства з багатьма проблемами, які в останні роки вкрай
загострилися. Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення зношені на 98%,
обладнання застаріле морально і фізично, в результаті чого збільшується собівартість
надання послуг та зростання тарифів.
1.2 Затрати енергетичних та трудових ресурсів на виробництво послуг значно вищі від їх
вартості. В цілому реформування потребує законодавство, яке регулює діяльність
підприємств житлово-комунального господарства, відношення до галузі і сама галузь.
1.3 Підприємство не має вагомих економічних стимулів до оптимізації структури тарифів і
зниження нераціональних витрат матеріально-технічних ресурсів.
1.4 Враховуючи соціальну значимість підприємств житлово-комунального господарства в
житті та побуті населення міста, важкий фінансово-економічний стан підприємства,
погіршення екологічного та епідеміологічного стану всього регіону, керуючись
Бюджетним Кодексом України, Законом України “Про житлово-комунальні послуги”,
Державною Програмою “Питна вода”, розроблено дану місцеву програму розвитку
Комунального підприємства “Пустомитиводоканал” на 2013 рік.
ІІ. Мета та завдання програми
2.1 Головна мета Програми: забезпечення надійності роботи систем водопостачання та
водовідведення міста, зниження витрат на виробництво послуг, досягнення безперебійного,
цілодобового забезпечення водопостачанням населення та підприємств міста, забезпечення
високої якості надання послуг.
2.2 Основними завданнями програми є:
- спрямування зусиль та потенціалу підприємства на забезпечення високоякісного
надання комунальних послуг;
- збереження дієздатності підприємства та його трудового потенціалу;
- збільшення обсягів виробництва послуг, підвищення їх конкурентоспроможності;
- оздоровлення фінансового стану підприємства, досягнення прибуткової діяльності;
- збереження та підвищення заробітної плати працівникам на рівні законодавчо
встановлених норм, недопущення заборгованості з виплати заробітної плати;
- покращення технічного забезпечення діяльності підприємства, якості надання
житлово-комунальних послуг, впровадження новітніх технологій виробництва.

ІІІ. Основні заходи
3.1 До основних заходів, передбачених даною Програмою, належать:
- ремонт насосних двигунів.
IV. Фінансування програми
4.1. Фінансування заходів здійснюється за рахунок:
- коштів міського бюджету;
- інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
V. Очікувані результати виконання програми
5.1 Реалізація заходів, передбачених даною Програмою, дозволить:
- кардинально покращити якість житлово-комунальних послуг;
- забезпечити цілодобове водопостачання міста;
- зменшити енергоємність виробничих процесів, що в свою чергу дозволить знизити
тарифи на надання послуг;
- покращити екологічну та епідеміологічну обстановку в регіоні;
- підвищити комфортність умов проживання населення та запобігти погіршенню життя
громадян.

Міський голова

Ростислав Ярема

ПАСПОРТ
місцевої програми розвитку
Комунального підприємства
“Пустомитиводоканал”
на 2013 рік

1. Назва:
Місцева
програма
розвитку
Комунального
підприємства
“Пустомитиводоканал” на 2013 рік.
2. Підстава для розроблення: Бюджетний Кодекс України, Закон України “Про
житлово-комунальні послуги”, Державна Програма “Питна вода”.
3. Замовник або координатор: Пустомитівська міська рада.
4. Мета: здійснення заходів, спрямованих на розвиток Комунального підприємства
“Пустомитиводоканал”.
5. Обсяги фінансування: 35 800 грн.
6. Початок: 2013 рік, закінчення 2013 рік.
7. Етапи виконання: І етап.
8. Очікувані результати виконання: покращення якості надання комунальних послуг.
9. Контроль за виконання: Пустомитівська міська рада, Фінансове управління
Пустомитівської районної держадміністрації.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №740
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про затвердження
розпорядження
міського голови

Заслухавши розпорядження міського голови №02-04/233 від 19.12.2012р.
“Про преміювання міського голови та заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради”, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради від 06.02.2013р., керуючись ст.26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Затвердити розпорядження міського голови №02-04/233 від 19.12.2012р.
“Про преміювання міського голови та заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради”.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №741
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про затвердження
розпорядження
міського голови

Заслухавши розпорядження міського голови №02-04/235 від 19.12.2012р.
“Про преміювання працівників з нагоди професійного свята”, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціальноекономічного розвитку та планування Пустомитівської міської ради від
06.02.2013р., керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити розпорядження міського голови №02-04/235 від 19.12.2012р.
“Про преміювання працівників з нагоди професійного свята”.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №742
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про затвердження
розпорядження
міського голови

Заслухавши розпорядження міського голови №02-04/7 від 25.01.2013р.
“Про економію бюджетних коштів на преміювання”, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного
розвитку та планування Пустомитівської міської ради від 06.02.2013р.,
керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити розпорядження міського голови №02-04/7 від 25.01.2013р.
“Про економію бюджетних коштів на преміювання”.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №743
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про затвердження статутного фонду
КП “Пустомитиводоканал”

Розглянувши
звернення
Комунального
підприємства
“Пустомитиводоканал” про необхідність внесення змін до статуту підприємства
та затвердження розміру статутного фонду Комунального підприємства
“Пустомитиводоканал” в розмірі 1 017 815, 04 грн., на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань комунального майна, житловокомунального господарства, благоустрою, екології та правопорядку
Пустомитівської міської ради від 05.02.2013р., керуючись ст.26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Сформувати
статутний
фонд
Комунального
підприємства
“Пустомитиводоканал” у розмірі 1 017 815, 04 грн.
2. Внести та затвердити доповнення до статуту Комунального підприємства
“Пустомитиводоканал” шляхом викладення його окремим додатком, що
додається до рішення.

Міський голова

Ростислав Ярема

Додаток до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
№ 743 від 20.02.2013р.

Доповнення до Статуту
Комунального підприємства “Пустомитиводоканал”
(є невід’ємною частиною Статуту)
Розділ 3 “Майно Підприємства” доповнити пунктом 3.8:
“3.8. Для забезпечення діяльності Підприємства сформований статутний фонд у
розмірі 1 017 815, 04 грн.”

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №744
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про надання Марценюк Ніні Миколаївні
згоди на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки

Розглянувши заяву Марценюк Ніни Миколаївни, мешканки м.Пустомити,
вул.Кучабського, 7а/1, про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,03га
для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства на
вул.Кучабського у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 31.01.2013р., керуючись ст.ст. 12, 33, 118
Земельного кодексу України та п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Марценюк Ніні Миколаївні згоду на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,0300га для передачі у власність для ведення особистого селянського
господарства, яка розташована на вул.Кучабського у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №745
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про надання ДП “Львівський облавтодор”
ПАТ ДАК “Автомобільні дороги України”
дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо
складання документа, що посвідчує право
постійного користування земельною ділянкою

Розглянувши звернення Філії “Пустомитівський райавтодор” ДП
“Львівський облавтодор” ПАТ ДАК “Автомобільні дороги України” про
надання дозволу на виготовлення технічної документації з передачі у постійне
користування земельної ділянки площею 1,5га для розміщення нежитлових
будівель (адмінбудинків, гаражів-мехмайстерні, складських приміщень,
прохідної, акумуляторної, гаражів), які розташовані за адресою: м.Пустомити,
вул.Б.Хмельницького, 11, на підставі протоколу засідання постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 31.01.2013р., керуючись ст.ст. 12, 92, 123
Земельного кодексу України та п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати ДП “Львівський облавтодор” ПАТ ДАК “Автомобільні дороги
України” дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо складання документа, що посвідчує право постійного користування
земельною ділянкою площею 1,5000га для розміщення нежитлових
будівель (адмінбудинків, гаражів-мехмайстерні, складських приміщень,
прохідної,
акумуляторної,
гаражів),
яка
розташована
на
вул.Б.Хмельницького у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №746
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про затвердження містобудівного
обґрунтування розміщення плебанії
УАПЦ Вознесіння Господнього
за адресою: м.Пустомити, вул.Д.Дяченко, 7а

Розглянувши звернення Релігійної громади УАПЦ “Вознесіння
Господнього” м.Пустомити про затвердження містобудівного обґрунтування
розміщення плебанії УАПЦ Вознесіння Господнього за адресою: м.Пустомити,
вул.Д.Дяченко, 7а, взявши до уваги містобудівне обґрунтування, розроблене
КП “Архітектурно-планувальне бюро”, на підставі протоколу громадських
слухань щодо обговорення містобудівного обґрунтування від 05.12.2012р. та
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
31.01.2013р., керуючись ст. ст. 12, 39 Земельного кодексу України, п.34 ч.1
ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Затвердити містобудівне обґрунтування розміщення плебанії УАПЦ
Вознесіння Господнього за адресою: м.Пустомити, вул.Д.Дяченко, 7а.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №747
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
фізичної особи – підприємця
Трухана Володимира Михайловича
Розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Трухана Володимира
Михайловича, мешканця м.Пустомити, вул.Лисенка, 3а, про продовження
оренди земельної ділянки площею 0,0076га, яка розташована за адресою:
м.Пустомити, вул.Грушевського, 2в, для обслуговування магазину, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
31.01.2013р., керуючись ст. ст. 12, 93, 124 Земельного кодексу України, п.34 ч.1
ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Поновити терміном на 5 років договір оренди земельної ділянки
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:004:0139)
площею 0,0076га для обслуговування магазину за адресою: м.Пустомити,
вул.Грушевського, 2в, укладений 12.03.2008р. між Пустомитівською
міською радою та фізичною особою – підприємцем Труханом
Володимиром Михайловичем.
2. Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у дванадцятикратному розмірі діючих ставок земельного
податку.
3. Фізичній особі – підприємцю Трухану Володимиру Михайловичу до
18.04.2013р. укласти з Пустомитівською міською радою договір оренди
вищевказаної земельної ділянки та зареєструвати договір оренди в органі,
який проводить його державну реєстрацію.
4. Передбачити при укладенні договору оренди обов’язок орендаря
відшкодувати втрати за фактичне використання земельної ділянки в
розмірі 1/365 частини визначеного розміру річної орендної плати за
кожний протермінований день в разі несвоєчасної державної реєстрації
договору.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №748
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про поновлення
оренди земельної ділянки
Блюса Ігоря Ярославовича

Розглянувши заяву Блюса Ігоря Ярославовича, мешканця м.Пустомити,
вул.Заньковецької, 22, про продовження оренди земельної ділянки площею
0,1999га, яка розташована у мкр.Лісневичі м.Пустомити, для розташування
ставка, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради
від 31.01.2013р., керуючись ст. ст. 12, 93, 124 Земельного кодексу України, п.34
ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Поновити терміном на 5 років договір оренди земельної ділянки
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:002:0109)
площею 0,1999га для розташування ставка у мкр.Лісневичі м.Пустомити,
укладений 27.12.2007р. між Пустомитівською міською радою та Блюсом
Ігорем Ярославовичем.
2. Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою у
розмірі 3 відсотків нормативної грошової оцінки вказаної ділянки в рік.
3. Блюсу Ігорю Ярославовичу до 01.03.2013р. укласти з Пустомитівською
міською радою договір оренди вищевказаної земельної ділянки та
зареєструвати договір оренди в органі, який проводить його державну
реєстрацію.
4. Передбачити при укладенні договору оренди обов’язок орендаря
відшкодувати втрати за фактичне використання земельної ділянки в
розмірі 1/365 частини визначеного розміру річної орендної плати за
кожний протермінований день в разі несвоєчасної державної реєстрації
договору.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №749
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про передачу
Ваківу Геннадію Степановичу
у власність земельної ділянки в кварталі
забудови “Східний” у м.Пустомити

Розглянувши заяву Ваківа Геннадія Степановича, мешканця
м.Пустомити, вул.Козацька, 6/3, про передачу у власність земельної ділянки
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель і споруд у кварталі забудови “Східний” у м.Пустомити
(ділянка №39), на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 31.01.2013р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Передати Ваківу Геннадію Степановичу у власність земельну ділянку
(кадастровий номер земельної ділянки – 4623610100:01:003:0161)
площею 0,0990га для будівництва та обслуговування житлового будинку
та господарських будівель і споруд, яка розташована в кварталі забудови
“Східний” у м.Пустомити (ділянка №39).
2. Зобов’язати Ваківа Геннадія Степановича проводити використання
переданої йому земельної ділянки в межах охоронних зон інженерних
мереж, які проходять через ділянку, за погодженням відповідних
інженерно-експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб
для їх експлуатації.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №750
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про надання дозволу на виготовлення
дублікату державного акту на право
власності на землю

Розглянувши заяву Гнивки Сергія Михайловича, мешканця м.Пустомити,
вул.Забудівська, 16, про надання дозволу на виготовлення дублікату
державного акту на право власності на землю серія IV-ЛВ №037083 площею
0,1256га для обслуговування житлового будинку і господарських будівель та
ведення особистого підсобного господарства на вул.Грушевського у
м.Пустомити, виданого на ім’я померлого дідуся – Гнивки Теодора
Михайловича, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 31.01.2013р., керуючись ст.12 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати дозвіл на виготовлення дублікату державного акту на право
власності на земельну ділянку площею 0,1256га для будівництва та
обслуговування житлового будинку і господарських споруд та ведення
особистого селянського господарства на вул.Грушевського у
м.Пустомити серія IV-ЛВ №037083, реєстраційний №890, виданого
10.02.1997р. на підставі рішення виконавчого комітету Пустомитівської
міської ради №145 від 10.03.1994р. на ім’я Гнивки Теодора Михайловича.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №751
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про надання Лещишину Петру Миколайовичу
згоди на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у м.Пустомити

Розглянувши заяву Лещишина Петра Миколайовича, мешканця
м.Пустомити, вул.Довженка, 11, про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки площею 0,05га для
ведення городництва, яка розташована на південь від його забудівельної
ділянки на вул.Наливайка у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 31.01.2013р., керуючись ст.ст. 12,
36, 93, 124 Земельного кодексу України та п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Лещишину Петру Миколайовичу згоду на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,05га для
передачі в оренду для ведення городництва, яка розташована на південь
від його забудівельної ділянки на вул.Наливайка у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №752
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про припинення права користування
Пристайка Юрія Володимировича
земельною ділянкою під городництво

Розглянувши заяву Пристайка Юрія Володимировича, мешканця
м.Пустомити, вул.Дрогобицька, 54, про припинення права користування
земельною ділянкою площею 0,1759га, яка розташована на вул.Дрогобицькій у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 31.01.2013р., керуючись ст.ст. 12, 36, 93, 141 Земельного
кодексу України та п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Припинити право користування Пристайка Юрія Володимировича
земельною ділянкою площею 0,1759га для ведення городництва, яка
розташована на вул.Дрогобицькій у м.Пустомити.
2. Передати вказану земельну ділянку до складу земель запасу
Пустомитівської міської ради.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №753
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про надання Костуру Володимиру Васильовичу
згоди на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у м.Пустомити

Розглянувши заяву Костура Володимира Васильовича, мешканця
м.Пустомити, вул.Дрогобицька, 56, про надання земельної ділянки площею
0,1759га для ведення городництва, яка розташована на вул.Дрогобицькій у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 31.01.2013р., керуючись ст.ст. 12, 36, 93, 124 Земельного
кодексу України та п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Костуру Володимиру Васильовичу згоду на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1759га для
передачі в оренду для ведення городництва, яка розташована на
вул.Дрогобицькій у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №754
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про припинення права користування
земельними ділянками під городництво

Розглянувши заяви Верещинської Катерини Іванівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Кучабського, 6а/13, Карп’яка Богдана Йосиповича, мешканця
м.Пустомити, вул.Дрогобицька, 44, та Паньківа Степана Васильовича,
мешканця м.Пустомити, вул.Київська, 54, про припинення права користування
земельними ділянками, які були виділені їм під городництво, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
31.01.2013р., керуючись ст. ст. 12, 36, 141 Земельного кодексу України, п.34 ч.1
ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Припинити право користування земельними ділянками під городництво
наступних громадян:
- Верещинської Катерини Іванівни – 0,10га;
- Карп’яка Богдана Йосиповича – 0,07га;
- Паньківа Степана Васильовича – 0,03га і 0,16га.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №755
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про надання Гусар-Блестів Лілії Євгенівні
згоди на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки

Розглянувши заяву Гусар-Блестів Лілії Євгенівни, мешканки
м.Пустомити, вул.Довженка, 25, про надання дозволу на виготовлення
технічної документації з передачі у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,10га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель на вул.Довженка у м.Пустомити, на підставі протоколу
засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин,
архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від 31.01.2013р.,
керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Надати Гусар-Блестів Лілії Євгенівні згоду на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель на вул.Довженка у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №756
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про надання Дейнезі Наталії Михайлівні
згоди на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки

Розглянувши заяву Дейнеги Наталії Михайлівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Шептицького, 34, про надання дозволу на виготовлення технічної
документації з передачі у власність земельної ділянки орієнтовною площею
0,08га для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських
будівель на вул.Шептицького у м.Пустомити, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та
будівництва Пустомитівської міської ради від 31.01.2013р., керуючись ст. ст.
12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Дейнезі Наталії Михайлівні згоду на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,0800га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель на вул.Шептицького у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №757
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про надання Живко Ліліані Богданівні
згоди на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки

Розглянувши заяву Живко Ліліани Богданівни, мешканки с.Наварія,
вул.Олімпійська, 13, про передачу у власність земельної ділянки площею
0,0744га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель на вул.Грушевського у м.Пустомити, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської міської ради від
31.01.2013р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Живко Ліліані Богданівні згоду на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
0,0744га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель на вул.Грушевського у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №758
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про надання Ляхович Марії Андріївні
згоди на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки

Розглянувши заяву Ляхович Марії Андріївни, мешканки с.Наварія,
вул.Зелена, 15, про надання дозволу на виготовлення технічної документації з
передачі у власність земельної ділянки площею 0,17га для будівництва та
обслуговування житлового будинку і господарських будівель на вул.Зеленій у
с.Наварія, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 31.01.2013р., керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 121 Земельного
кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Ляхович Марії Андріївні згоду на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною
площею 0,1700га для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель на вул.Зеленій у с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №759
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про надання Щепанкевичу Івану Івановичу
згоди на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок

Розглянувши заяву Щепанкевича Івана Івановича, мешканця
м.Пустомити, вул.Нова, 2, про надання дозволу на виготовлення проекту
відведення земельних ділянок площами 0,0090га і 0,0269га для передачі у
власність для ведення особистого селянського господарства на вул.Новій у
м.Пустомити, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 31.01.2013р., керуючись ст.ст. 12, 33, 118 Земельного кодексу
України та п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Надати Щепанкевичу Івану Івановичу згоду на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок площами 0,0090га і
0,0269га для передачі у власність для ведення особистого селянського
господарства, які розташовані на вул.Новій у м.Пустомити.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №760
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про 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 та ДП
“Львівський облавтодор” ПАТ “ДАК “Автомобільні дороги України” на
території м.Пустомити та с.Наварія, взявши до уваги численні скарги
мешканців м.Пустомити та с.Наварія, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань комунального майна, житлово-комунального господарства,
благоустрою, екології та правопорядку Пустомитівської міської ради від
05.02.2013р., керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Звернутися до Служби автомобільних доріг у Львівській області та ДП
“Львівський облавтодор” ПАТ “ДАК “Автомобільні дороги України” з
вимогою терміново провести роботи з ремонту доріг, які утримуються та
обслуговуються даними організаціями на території м.Пустомити та
с.Наварія.
2. Запросити на чергове засідання сесії Пустомитівської міської ради
керівництво Служби автомобільних доріг у Львівській області, ДП
“Львівський облавтодор” ПАТ “ДАК “Автомобільні дороги України”,
Філії “Пустомитівський райавтодор”, Пустомитівської районної ради та
Пустомитівської районної державної адміністрації для розгляду питання
проведення ремонту доріг, які утримуються та обслуговуються Службою
автомобільних доріг у Львівській області та ДП “Львівський облавтодор”
ПАТ “ДАК “Автомобільні дороги України” на території м.Пустомити та
с.Наварія.

Міський голова

Ростислав Ярема

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №761
двадцять третя сесія шостого демократичного скликання
20.02.2013р.
Про заборону встановлення малих
архітектурних форм для провадження
підприємницької діяльності
на території м.Пустомити

З метою дотримання порядку встановлення малих архітектурних форм на
території м.Пустомити та с.Наварія, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 31.01.2013р. та Наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України №244 від 21.10.2011р. “Про затвердження порядку розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності”, керуючись
ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Заборонити встановлення малих архітектурних форм для провадження
підприємницької діяльності на території м.Пустомити до затвердження
генерального плану м.Пустомити.
2. Виконавчому комітету Пустомитівської міської ради при наданні
дозволів на проведення виїзної торгівлі керуватися чинним
законодавством України.

Міський голова

Ростислав Ярема

