Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №1
перша сесія сьомого демократичного скликання
10.11.2015р.
Про обрання на посаду
секретаря міської ради
Розглянувши
пропозицію
міського
голови
Серняка
Олега
Володимировича щодо обрання Жидачека Андрія Богдановича на посаду
секретаря Пустомитівської міської ради, керуючись п.4 ч.1 ст.26, ч.1 ст.50
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Обрати на посаду секретаря Пустомитівської міської ради Жидачека
Андрія Богдановича.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №2
перша сесія сьомого демократичного скликання
10.11.2015р.
Про затвердження на посаді
заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
Розглянувши
пропозицію
міського
голови
Серняка
Олега
Володимировича щодо затвердження Кардаша Володимира Ярославовича на
посаді заступника міського голови Пустомитівської міської ради з питань
діяльності виконавчих органів ради, керуючись п.5 ч.1 ст.26, п.5 ч.4 ст. 42
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Затвердити Кардаша Володимира Ярославовича на посаді заступника
міського голови Пустомитівської міської ради з питань діяльності
виконавчих органів ради.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №3
перша сесія сьомого демократичного скликання
10.11.2015р.
Про затвердження на посаді
керуючого справами виконавчого
комітету міської ради
Розглянувши
пропозицію
міського
голови
Серняка
Олега
Володимировича щодо затвердження Луківа Андрія Ігоровича на посаді
керуючого справами виконавчого комітету міської ради, керуючись п.5 ч.1
ст.26, п.5 ч.4 ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити Луківа Андрія Ігоровича на посаді керуючого справами
виконавчого комітету Пустомитівської міської ради.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №4
перша сесія сьомого демократичного скликання
10.11.2015р.
Про утворення постійних комісій
Пустомитівської міської ради
Керуючись п.2 ч.1 ст.26, ч.2 ст.47 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Утворити п’ять постійних комісій Пустомитівської міської ради, а саме:
- з питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності,
правопорядку, інформаційної політики та свободи слова;
- з питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного розвитку
та планування;
- з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва;
- з питань комунального майна, житлово-комунального господарства,
благоустрою та екології;
- з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, соціального захисту
населення, учасників АТО та роботи з молоддю.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №5
перша сесія сьомого демократичного скликання
10.11.2015р.
Про розгляд питання щодо підготовки
та затвердження регламенту ради
та положення про постійні комісії ради
Розглянувши
пропозицію
міського
голови
Серняка
Олега
Володимировича про необхідність підготовки проектів регламенту
Пустомитівської міської ради та положення про постійні комісії ради для
розгляду на засіданні чергової сесії міської ради, керуючись п.1 ч.1 ст.26, ч.15
ст.47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Доручити
Бешлею
Івану
Юрійовичу,
Гвоздюку
Ростиславу
Миколайовичу, Ковалишину Роману Тарасовичу, Рубасі Володимиру
Миколайовичу та Юрасу Роману Ігоровичу підготувати проекти
регламенту Пустомитівської міської ради та Положення про постійні
комісії ради для розгляду на засіданні другої сесії міської ради.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №6
перша сесія сьомого демократичного скликання
10.11.2015р.
Про утворення виконавчого комітету
Пустомитівської міської ради
та визначення його кількісного складу
Розглянувши
пропозицію
міського
голови
Серняка
Олега
Володимировича щодо утворення і затвердження кількісного складу
виконавчого комітету Пустомитівської міської ради, взявши до уваги
рекомендації депутатського корпусу міської ради, керуючись п.3 ч.1 ст.26, п.5
ч.4 ст.42, ч.2 ст.51 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1.Утворити виконавчий комітет Пустомитівської міської ради сьомого
демократичного скликання.
2. Визначити кількісний склад виконавчого комітету Пустомитівської
міської ради в кількості 15 (п’ятнадцяти) чоловік.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №7
перша сесія сьомого демократичного скликання
10.11.2015р.
Про затвердження персонального
складу виконавчого комітету
Пустомитівської міської ради
Розглянувши
пропозицію
міського
голови
Серняка
Олега
Володимировича щодо затвердження персонального складу виконавчого
комітету Пустомитівської міської ради, взявши до уваги рекомендації
депутатського корпусу міської ради, керуючись п.3 ч.1 ст.26, п.5 ч.3 ст.42, ч.2
ст.51 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1.Затвердити персональний склад виконавчого комітету Пустомитівської
міської ради у наступному складі:
- Серняк Олег Володимирович (міський голова);
- Кардаш Володимир Ярославович (заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради);
- Жидачек Андрій Богданович (секретар міської ради);
- Луків Андрій Ігорович (керуючий справами виконавчого комітету
міської ради);
- Боцвін Василь Степанович;
- Городечний Михайло Федорович;
- Кіяновський Петро Йосипович;
- Кравець Степан Миколайович;
- Куриляк Степан Володимирович;
- Мандзій Тарас Федорович;
- Марко Михайло Євгенійович;
- Назар Ігор Богданович;
- Тимчина Мирон Григорович;
- Тимчук Василь Миколайович;
- Федорчук Олександр Іларіонович.
Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №8
перша сесія сьомого демократичного скликання
10.11.2015р.
Про розподіл території міста Пустомити
та села Наварія на округи та закріплення
їх за депутатами міської ради
З метою раціональної та ефективної організації здійснення
Пустомитівською міською радою місцевого самоврядування на території міста
Пустомити та села Наварії, керуючись ст. ст. 26, 49 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1.Розподілити територію міста Пустомити та села Наварія на округи,
закріпивши за ними депутатів (згідно з додатком до рішення).
2. Зобов’язати депутатів міської ради активно представляти інтереси
мешканців закріплених за ними округів, підприємств, установ,
організацій, які там знаходяться, а також бути представником
Пустомитівської міської ради у відносинах з цими мешканцями,
підприємствами, установами та організаціями.

Міський голова

Олег Серняк

Додаток до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
№8 від 10.11.2015р.
Округи, на які розподілено територію міста Пустомити та села Наварія
№
1
2
3
4

Депутат ради,
відповідальний за округ

Перелік вулиць, які входять до округу
м.Пустомити
вул. Грушевського
вул. Спортивна
вул. Козацька (буд. 1, буд. 7, буд. 11, буд. 15)
вул. Козацька (буд. 2, буд. 2А, буд. 3, буд. 4, буд. 4А, буд. 5, буд. 6, буд. 6А,
буд. 8, буд. 8А, буд. 9, буд. 9А, буд.10, буд.18, буд.26, буд.46Б)

5

вул. Мазепи, вул. Кандиби, вул. Гончара

6

вул. Садова, вул. Піщанка, вул. Новий Світ, вул. Дністрова, вул. Оксамитова,
вул. Поршнянська, вул. Свободи, вул. В.Великого, вул. Кн. Ольги, вул.
Молодіжна, вул. Довженка, вул. Замкова, кв-л Юність, кв-л. Новий

7

вул. Івасюка, пров. Тихий, пров. Тихий 1, вул. Д.Дяченко

8

вул. Шептицького, вул. Бабія, вул. Нова, вул. Шухевича, вул. Франка

9
10
11

вул. Коцюбинського, вул. Довбуша, вул. Січ. вул. Стрільців, вул. Сонячна,
вул. Радоцинська
пров. Газовий, вул. Заводська, вул. Хвильового, вул. Шкільна, вул.
Відродження, вул. Наливайка, вул. Полуботка
вул. Конституції, вул. Крип’якевича, вул. Л. Українки, вул. Коновальця, вул.
Ломоносова, вул. Куліша, вул. Симоненка, вул. Лісневицька (буд. 2, буд.8),
вул. Побутова
вул. Гайдамацька, вул. Хмельницького, вул. Озерна, вул. Привокзальна, вул.
Винниченка, вул. Грінченка, вул. Короленка, вул. Залізнична, пров. Замкнений, вул.
Марченка, вул. Філатова, вул. Космічна

13

вул. Глинська

14
15
16

вул. Кучабського
вул. Лугова, вул. Бічна Лугова
вул. Тичини, вул. Людкевича, вул. Пустомитівська
вул. Чайковського, вул. Польова, вул. Грабина, вул. Вигадівка, вул. Ставкова,
вул. Забудівська
вул. Дрогобицька, вул. Заньковецької, вул. Д.Галицького, вул. Бориславська, вул.
Лісневицька (буд.3, буд. 5, буд.7,буд. 9, буд.11, буд.12, буд.13, буд. 14, буд. 14А,
буд. 16, буд.17, буд. 18, буд. 19, буд. 20, буд. 24, буд. 25), вул. Стуса
вул. Т. Шевченка (3 - 240)
вул. Фабрична (2 - 62)
вул. Миру, вул. Фабрична (буд. 1, буд.1А)
вул. Лисенка, вул. Футбольна, вул. А.Дигдаловича, вул. Котляревського
вул. Шевченка (242 – 410), вул. Київська, вул. Нижанківського, вул. Ф.Ліста,
вул. Антоновича, вул. Рильського
с.Наварія
вул. Львівська, вул. Бічна Львівська, вул. Лісова, вул. Шкільна, вул.
Парцеляція
вул. Зелена, вул. Сагайдачного, вул. Садівнича
вул. Стефаника, вул. Глибока, вул. Берегова, вул. Озерна, вул. Олімпійська,
вул. Яремчука, вул. Учнівська, вул. Холмська, вул. Житня, вул. Паралельна,
вул. Петлюри, вул. Приозерна, вул. Верховинська, вул. Музична, вул. Орлика

18
19
20
21
22
23

24
25
26

Міський голова

Саган Іван Миколайович
Борис Андрій
Мирославович
Ковалишин Роман
Тарасович, Голуб
Володимир Володимирович

12

17

Когут Надія Олександрівна
Жидачек Андрій Богданович
Чумак Степан Миколайович
Жмурко Василь
Ярославович
Гвоздюк Ростислав
Миколайович

Юрас Роман Ігорович
Голуб Володимир
Володимирович
Дудич Микола Федорович
Панчишин Іван
Мирославович
Щипель Михайло
Володимирович
Житницька Наталія Юріївна
Мадай Ігор Богданович
Горбанюк Євген Євгенович
Козачок Євген Петрович
Мота Ігор Ярославович
Михалюньо Юрій Львович
Березовий Ігор Михайлович
Буц Ганна Михайлівна
Феничок Андрій Миронович
Рубаха Володимир
Миколайович
Побігушка Григорій
Мар’янович
Бешлей Іван Юрійович
Саврук Роман Йосипович

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №9
перша сесія сьомого демократичного скликання
12.11.2015р.
Про затвердження
персонального складу постійних комісій
Пустомитівської міської ради та обрання їх голів
Керуючись п.2 ч.1 ст.26, ч.2 ст.47 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити персональний склад постійних комісій Пустомитівської
міської ради:
- з питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності,
правопорядку, інформаційної політики та свободи слова:
- Ковалишин Роман Тарасович;
- Козачок Євген Петрович;
- Мота Ігор Ярославович;
- з питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного
розвитку та планування:
- Бешлей Іван Юрійович;
- Борис Андрій Мирославович;
- Жмурко Василь Ярославович;
- Михалюньо Юрій Львович;
- Побігушка Григорій Мар’янович;
- Рубаха Володимир Миколайович;
- Чумак Степан Миколайович;
- з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва:
- Голуб Володимир Володимирович;
- Дудич Микола Федорович;
- Саган Іван Миколайович;
- Феничок Андрій Миронович;
- Щипель Михайло Володимирович;
- Юрас Роман Ігорович;
- з питань комунального майна, житлово-комунального господарства,
благоустрою та екології:

- Березовий Ігор Михайлович;
- Гвоздюк Ростислав Миколайович;
- Горбанюк Євген Євгенович;
- Житницька Наталія Юріївна;
- Панчишин Іван Мирославович;
- Саврук Роман Йосипович;
- з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, соціального захисту
населення, учасників АТО та роботи з молоддю:
- Буц Ганна Михайлівна;
- Когут Надія Олександрівна;
- Мадай Ігор Богданович;
2. Обрати головами постійних комісій:
- з питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності,
правопорядку, інформаційної політики та свободи слова – Ковалишина
Романа Тарасовича;
- з питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного
розвитку та планування – Бешлея Івана Юрійовича;
- з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва –
Юраса Романа Ігоровича;
- з питань комунального майна, житлово-комунального господарства,
благоустрою та екології – Житницьку Наталію Юріївну;
- з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, соціального
захисту населення, учасників АТО та роботи з молоддю – Когут Надію
Олександрівну.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №10
перша сесія сьомого демократичного скликання
12.11.2015р.
Про проходження служби
в Пустомитівській міській раді
та умови оплати праці міського голови
Враховуючи постанову Пустомитівської міської виборчої комісії від
05.11.2015р. про реєстрацію обраного міського голови Пустомитівської міської
ради Серняка Олега Володимировича, на підставі Постанови Кабінету
Міністрів України №268 від 09.03.2006р. “Про упорядкування структури та
умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів”, керуючись ст.ст. 10, 15, 21 Закону
України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, ст.ст. 12, 42, 59
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1.Присвоїти міському голові Пустомитівської міської ради Серняку Олегу
Володимировичу 9 (дев’ятий) ранг посадової особи місцевого
самоврядування у межах IV (четвертої) категорії посад місцевого
самоврядування.
2.Встановити міському голові Пустомитівської міської ради Серняку Олегу
Володимировичу:
- посадовий оклад у розмірі 2017 (дві тисячі сімнадцять) грн. згідно зі
штатним розписом апарату виконавчого комітету Пустомитівської
міської ради;
- надбавку до заробітної плати у розмірі 50 (п’ятдесяти) відсотків
посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу років
посадової особи органу місцевого самоврядування;
- щомісячний розмір премії у розмірі 100 (сто) відсотків посадового
окладу.
3. Бухгалтерській службі Пустомитівської міської ради проводити виплати з
11.11.2015р.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного
бухгалтера міської ради п.Н.Тернавську.
Міський голова
Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ №11
перша сесія сьомого демократичного скликання
12.11.2015р.
Про проходження служби в Пустомитівській міській раді
та умови оплати праці заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради
Врахувавши рішення Пустомитівської міської ради №2 від 10.11.2015р.
“Про затвердження на посаді заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради”, на підставі Постанови Кабінету Міністрів України
№268 від 09.03.2006р. “Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
інших органів”, керуючись ст.ст. 10, 15, 21 Закону України “Про службу в
органах місцевого самоврядування”, ст.ст. 12, 42, 59 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1.Зберегти заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Кардашу Володимиру Ярославовичу 7 (сьомий) ранг посадової
особи місцевого самоврядування у межах ІV (четвертої) категорії посад
місцевого самоврядування.
2.Встановити заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Кардашу Володимиру Ярославовичу:
- посадовий оклад у розмірі 1862 (одна тисяча вісімсот шістдесят дві)
грн. згідно зі штатним розписом апарату виконавчого комітету
Пустомитівської міської ради;
- надбавку до заробітної плати у розмірі 50 (п’ятдесяти) відсотків
посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу років
посадової особи органу місцевого самоврядування;
- щомісячний розмір премії у розмірі 100 (сто) відсотків посадового
окладу.
3.Бухгалтерії Пустомитівської міської ради проводити виплати з
13.11.2015р.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера
міської ради п.Н.Тернавську.
Міський голова

Олег Серняк

