Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1448
тридцять четверта сесія шостого демократичного скликання
22.05.2014р.
Про внесення змін до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
№1326 від 25.02.2014р.
“Про затвердження бюджету на 2014 рік”
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України “Про
Державний бюджет України на 2014 рік”, у зв’язку з внесенням Верховною
Радою України 27 березня 2014 року змін до Закону України “Про Державний
бюджет України на 2014 рік”, взявши до уваги уточнені розрахункові
показники доходів і видатків бюджету Пустомитівської міської ради на 2014
рік, надані Фінансовим управлінням Пустомитівської районної державної
адміністрації, на підставі рішення сесії Пустомитівської районної ради №464
від 15.05.2014р. “Про внесення змін до рішення районної ради від 13.02.2014р.
№440 “Про районний бюджет Пустомитівського району на 2014 рік” та
протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально економічного розвитку та планування Пустомитівської міської ради від
21.05.2014р., керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Внести зміни і доповнення до рішення сесії Пустомитівської міської
ради №1326 від 25.02.2014р. “Про затвердження бюджету на 2014 рік”, а
саме:
у пункті 1 збільшити загальний обсяг доходів бюджету
Пустомитівської міської ради на 2014 рік на суму 3 401,38 гривень, у
тому числі: обсяг доходів загального фонду зменшити на 128 800
гривень, обсяг доходів спеціального фонду збільшити на 132 201,38
гривень (додаток № 1);
у пункті 2 збільшити загальний обсяг видатків бюджету
Пустомитівської міської ради на 2014 рік на суму 3 401,38 гривень, у
тому числі: обсяг видатків загального фонду зменшити на 128 800
гривень, обсяг видатків спеціального фонду збільшити на 132 201,38
гривень (додаток 2);

у пункті 5 змінити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2014 рік
(додаток №3):
- КФК 250302 “Кошти, що передаються до районних та міських
(міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного
значення) бюджетів з міських (міст районного значення),
селищних, сільських та районних у містах бюджетів” зменшити
на суму 247 400 грн.;
- КДБ 41034400 “Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах”
збільшити на суму 87 001,38 грн.
2. Додатки №1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та
планування (голова комісії – В.Барковський).

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

11000000

Додаток №1 до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
№1448 від 22.05.2014р.
Зміни до доходів бюджету Пустомитівської міської ради на 2014 рік
(грн.)
Спеціальний фонд
Найменування доходів згідно із бюджетною
Загальний
Разом
у т.ч. бюджет
класифікацією
фонд
Разом
розвитку
Податкові надходження
-279800,00
0,00
0,00
-279800,00
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
-583700,00
0,00
0,00
-583700,00

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

Код
10000000

11010100

11010200

13050000
13050100
13050200
13050300
13050500
20000000
22090000
22090400
25000000
25010000

25010100
30000000
33000000

31010200

РАЗОМ
ДОХОДІВ
40000000
41000000
41030000
41034400

-583700,00

0,00

0,00

-583700,00

-593700,00

0,00

0,00

-593700,00

10000,00

0,00

0,00

10000,00

303900,00
63900,00
120000,00
40000,00
80000,00
150000,00
150000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

303900,00
63900,00
120000,00
40000,00
80000,00
150000,00
150000,00

150000,00

0,00

0,00

150000,00

0,00

45200,00

0,00

45200,00

0,00

45200,00

0,00

45200,00

0,00

45200,00

0,00

45200,00

1000,00

0,00

0,00

1000,00

1000,00

0,00

0,00

1000,00

1000,00

0,00

0,00

1000,00

-128800,00

45200,00

0,00

-83600,00

Офіційні трансферти
Від органів державного управління
Субвенції

0,00
0,00
0,00

87001,38
87001,38
87001,38

0,00
0,00
0,00

87001,38
87001,38
87001,38

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах

0,00

87001,38

0,00

87001,38

-128800,00

132201,38

0,00

3401,38

Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
Податок на доходи фізичних осіб з
грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового
і начальницького складу, що сплачується
податковими агентами
Плата за землю
Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Земельний податок з фізичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб
Неподаткові надходження
Державне мито
Державне мито, пов`язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
Власні надходження бюджетних установ
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами
згідно із законодавством
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
Доходи від операцій з капіталом
Кошти від продажу землі і
нематеріальних активів
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі

ВСЬОГО
ДОХОДІВ
В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Додаток № 2 до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
№ 1448 в ід 22.05.2014р.
Зміни до видатків бюдж ету Пустомитівської міської ради на 2014 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюдж етів
(грн.)
Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

з них

з них

Код
тимчасов ої
класифікації
в идатків та
кредитув ання
місцев их
бюджетів

Найменув ання коду тимчасов ої
класифікації в идатків та кредитув ання
місцев их бюджетів

Всього

070000

Освіта

30900,00

0,00

30900,00

070101

Дошкільні заклади осв іти

30900,00

0,00

30900,00

100000

Житлово-комунальне господарство
Водопров ідно-каналізаційне
господарство

87700,00

0,00

87700,00

100202

з них
капітальні
в идатки за
рахунок коштів ,
що передаються
із загального
фонду до
бюджету
розв итку
(спеціального
фонду)

РАЗОМ

спожив ання

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

розв итку

45200,00

45200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76100,00

45200,00

45200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87700,00

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

з них

Всього

бюджет
розв итку

170000

Транспорт, дорожнє господарство,
зв`язок, телекомунікації та
інформатика

0,00

0,00

0,00

87001,38

0,00

0,00

0,00

87001,38

0,00

87001,38

170703

Видатки на пров едення робіт,
пов `язаних із будів ництвом,
реконструкцією, ремонтом та
утриманням ав томобільних доріг

0,00

0,00

0,00

87001,38

0,00

0,00

0,00

87001,38

0,00

87001,38

118600,00

0,00

30900,00

132201,38

45200,00

0,00

0,00

87001,38

0,00

250801,38

247400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-247400,00

247400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-247400,00

128800,00

0,00

30900,00

132201,38

45200,00

0,00

0,00

87001,38

0,00

3401,38

Разом
видатків
Між бюджетні
трансферти

250302

Всього
видатків

Кошти, що передаються до районних та
міських (міст Києва і Сев астополя, міст
республіканського і обласного значення)
бюджетів з міських (міст районного
значення), селищних, сільських та
районних у містах бюджетів

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Додаток №3 до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
№1448 від 22.05.2014р.

Зміни до показників
міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та іншими бюджетами на 2014 рік
Міжбюджетні трансферти
Загальний фонд
Кошти, що
передаються до
районного бюджету

Дотація
вирівнювання

Код
бюджету

Дотаціяція за видами
(КФК)

Субвенція за видами
(КФК)

Субвенція за видами (КФК)
РАЗОМ

Найменування
адміністративнотериторіальних
утворень
сума

1

Спеціальний фонд

2

щоденний
норматив
відрахувань

3

4

Пустомитівська
міська рада

Х

Х

Пустомитівська
міська рада

Х

Х

Всього

Х

Х

щоденний
норматив
відрахувань

41020900
Інші
додаткові
дотації

41021600
Додаткова
дотація з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам

6

7

8

9

-247400

21,87%

сума

41034400 Субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на
будівництво,реконструкцію,ремонт
та утримання вулиць і доріг
комунальної власності у населених
пунктах

41035000 Інші
субвенції

10

11

12

13

-247 400
87001,38

-247400

В.о. міського голови,
секретар міської ради

21,87%

14

0

0

0

0

Олег Серняк

0

87001,38

87001,38
160398,62

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1449
тридцять четверта сесія шостого демократичного скликання
22.05.2014р.
Про внесення змін
до бюджету міської ради
Відповідно до рішення Пустомитівської районної ради №466 від
15.05.2014р. “Про часткове спрямування обсягу вільного залишку коштів
районного бюджету, що склався станом на 01.01.2014 року”, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально економічного розвитку та планування Пустомитівської міської ради від
21.05.2014р., керуючись ст. ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України, ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до показників бюджету міської ради на 2014 рік,
збільшивши дохідну частину загального фонду бюджету міської ради за
кодом бюджетної класифікації 41020900 “Інші додаткові дотації” на суму
87 615,60 грн. та збільшивши на дану суму відповідну видаткову частину
бюджету за КФК 070101 “Дошкільні заклади освіти” КЕКВ 2230
“Продукти харчування”.
2. Бухгалтерії міської ради внести зміни до річного помісячного розпису
призначень бюджету загального кошторису доходів та видатків.
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).

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1450
тридцять четверта сесія шостого демократичного скликання
22.05.2014р.
Про внесення змін
до бюджету міської ради
Відповідно до розпорядження Пустомитівської районної державної
адміністрації №214 від 30.04.2014р. “Про розподіл коштів”, на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально економічного розвитку та планування Пустомитівської міської ради від
21.05.2014р., керуючись ст. ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України, ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до показників бюджету міської ради на 2014 рік,
збільшивши дохідну частину загального фонду бюджету міської ради за
кодом бюджетної класифікації 41035000 “Інші субвенції” на суму
20 000,00 грн. та збільшивши на дану суму відповідну видаткову частину
бюджету за КФК 070101 “Дошкільні заклади освіти” КЕКВ 2210
“Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”.
2. Бухгалтерії міської ради внести зміни до річного помісячного розпису
призначень бюджету загального кошторису доходів та видатків.
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).

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1451
тридцять четверта сесія шостого демократичного скликання
22.05.2014р.
Про внесення змін
до бюджету міської ради
У зв’язку із недостатнім забезпеченням бюджетних коштів на
фінансування оплати праці та нарахування на оплату праці в дошкільних
закладах освіти, з метою реалізації рішення виконавчого комітету
Пустомитівської міської ради №02-03/28 від 13.05.2014р. “Про тимчасове
призупинення роботи дошкільних навчальних закладів м.Пустомити в літній
період 2014 року”, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та планування
Пустомитівської міської ради від 21.05.2014р., керуючись ст. ст. 23, 78
Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до загального фонду дохідної та видаткової частин бюджету
міської ради, перерозподіливши бюджетні призначення в межах
виділених асигнувань на 2014 рік:
- КДБ 11010100 “Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді
заробітної плати” зменшити у листопаді на суму 94 000 грн. та у
грудні на 94 100 грн., збільшивши у червні на суму 188 100 грн.;
- КФК 070101 “Дошкільні заклади освіти” зменшити бюджетні
призначення по:
 КЕКВ 2110 “Оплата праці” у листопаді на суму 69 100 грн.
та у грудні на 69 100 грн., збільшивши у червні на суму 138
200 грн.;
 КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” у листопаді на
суму 24 900 грн. та у грудні на 25 000 грн., збільшивши у
червні на суму 49 900 грн.;
2. Бухгалтерії міської ради внести зміни до річного помісячного розпису
призначень бюджету загального кошторису доходів та видатків.

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).

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1452
тридцять четверта сесія шостого демократичного скликання
22.05.2014р.
Про затвердження рішення
виконавчого комітету міської ради
Заслухавши рішення виконавчого комітету Пустомитівської міської ради
№02-03/27 від 13.05.2014р. “Про внесення змін до бюджету міської ради в
межах виділених асигнувань”, на підставі протоколу засідання постійної комісії
з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та планування
Пустомитівської міської ради від 21.05.2014р., керуючись ст.26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити рішення виконавчого комітету Пустомитівської міської ради
№02-03/27 від 13.05.2014р. “Про внесення змін до бюджету міської ради в
межах виділених асигнувань”.

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1453
тридцять четверта сесія шостого демократичного скликання
22.05.2014р.
Про внесення змін до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
№1252 від 06.12.2013р.
Розглянувши звернення ТзОВ “Бісер” про внесення змін до рішення сесії
Пустомитівської міської ради №1252 від 06.12.2013р. “Про передачу ТзОВ
“Бісер” в оренду земельної ділянки за адресою: м.Пустомити, вул.Шевченка,
63” та зменшення розміру орендної плати за користування земельною ділянкою
площею 0,1961га для обслуговування та реконструкції будівлі магазину за
адресою: м.Пустомити, вул.Шевченка, 63, на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку
та планування Пустомитівської міської ради від 21.05.2014р., керуючись ст. ст.
12, 93 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до рішення сесії Пустомитівської міської ради №1252 від
06.12.2013р. “Про передачу ТзОВ “Бісер” в оренду земельної ділянки за
адресою: м.Пустомити, вул.Шевченка, 63”, виклавши п.2 рішення в
наступній редакції:
2. “Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у трьохкратному розмірі діючих ставок земельного податку
в рік.”

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1454
тридцять четверта сесія шостого демократичного скликання
22.05.2014р.
Про внесення змін до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
№434 від 08.05.2012р.
Розглянувши звернення ПАТ “Львівобленерго” про внесення змін до
рішення сесії Пустомитівської міської ради №434 від 08.05.2012р. “Про
передачу ПАТ “Львівобленерго” в оренду земельної ділянки на вул.Шкільній у
м.Пустомити” та зменшення розміру орендної плати за користування
земельною ділянкою площею 1,8277га для обслуговування будівель та споруд
виробничої бази Пустомитівського РЕМу на вул.Шкільній у м.Пустомити, на
підставі протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів,
соціально-економічного розвитку та планування Пустомитівської міської ради
від 21.05.2014р., керуючись ст. ст. 12, 93 Земельного кодексу України, п.34 ч.1
ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до рішення сесії Пустомитівської міської ради №434 від
08.05.2012р. “Про передачу ПАТ “Львівобленерго” в оренду земельної
ділянки на вул.Шкільній у м.Пустомити”, виклавши п.2 рішення в
наступній редакції:
2. “Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у трьохкратному розмірі діючих ставок земельного податку
в рік.”

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1455
тридцять четверта сесія шостого демократичного скликання
22.05.2014р.
Про внесення змін до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
№136 від 17.05.2011р.
Розглянувши звернення фізичної особи – підприємця Париняка Івана
Юрійовича, мешканця м.Пустомити, вул.Шевченка, 252, про внесення змін до
рішення сесії Пустомитівської міської ради №136 від 17.05.2011р. “Про
продовження оренди земельної ділянки фізичної особи – підприємця Париняка
Івана Юрійовича” та зменшення розміру орендної плати за користування
земельною ділянкою площею 0,1490га для обслуговування приймальнозаготівельного пункту та павільйону вторсировини (кадастровий номер
земельної ділянки – 4623610100:01:006:0088), на підставі протоколу засідання
постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку
та планування Пустомитівської міської ради від 21.05.2014р., керуючись ст. ст.
12, 93 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до рішення сесії Пустомитівської міської ради №136 від
17.05.2011р. “Про продовження оренди земельної ділянки фізичної особи
– підприємця Париняка Івана Юрійовича”, виклавши п.2 рішення в
наступній редакції:
2. “Встановити орендну плату за користування вказаною земельною
ділянкою у трьохкратному розмірі діючих ставок земельного податку
в рік.”

В.о. міського голови,
секретар міської ради

Олег Серняк

